
 Csökkentse a vízre gyakorolt negatív hatásokat a következő módszerekkel:
• Racionálisan használja fel a vizet és szabaduljon meg a szennyvíztől.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy spóroljanak a vízzel; helyezzen el figyelmeztetéseket a 

mosdókban.
• Nyújtson tanácsokat a vízfogyasztás csökkentésére.
• Biztosítson megfelelő mennyiségű vizet a résztvevők számára.
• Ha lehetséges, ne juttasson vegyszereket a vízbe a rendezvény során (barnító krémek, 

napvédők).
• Ha a víz hőmérséklete 24˚C feletti, ne használjon zsíros krémeket a hőkezeléshez.
• Ha az esemény vízhez köthető, hívja fel a figyelmet a hely fontosságára és értékére, és 

a vízvédelmi módszerekre. Vigyázzon a halrezervátumokra.
• Ellenőrizze a vízrendszert biztonsági szempontból. .
• Ne dobjon semmit a vízbe.
Gyakorlati példa: Minőségi szénsavmentes ásványvizet biztosítunk a SforAE résztvevőknek, 
amely számos itallal ellentétben gyermekek számára is kiváló választás. Ilyen módon még a 
sportesemények fiatal résztvevői is támogathatják „zöld” projektjeinket azáltal, hogy az üres 
dobozokat szelektíven gyűjtik.

Zaj
 Gyakran előfordul, hogy zaj keletkezik a sporteseményeken (pl szurkolás, koncert, 
hangzavarral járó vetélkedők stb.). Iránymutatásaink ezen a téren legfőképp arra vonatkoz-
nak, hogy próbáljuk meg a túlzott zajtól megóvni az erre érzékeny, értékes környezetet.
 Zajcsökkentési környezetvédelmi példák:
• Figyeljen oda, mennyi zajjal jár az esemény. Dolgozzon össze a helyi közösséggel, 

hiszen ők jobban ismerik a környék adottságait, illetve a zaj hatását, illetve annak 
csökkentési lehetőségeit.

• Ne használjon tűzijátékokat.
• A természetvédelmi helyek közelében használjon inkább több kisebb hangszórót, mint 

egy hatalmas hangrendszert.
• Próbáljon meg csendesebb időszakokat betervezni az események során.
• Ébressze rá az embereket saját hangerejükre – végezzen „túl hangos vagy” teszteket.
Gyakorlati példa: Általában, az eseményeink a 40-70 dB hangerősség közötti tartomány-
ban bocsátanak ki zajt. Ezzel összehasonlítva az erős utcai zaj 90 dB körüli, míg 140 dB a 
vadászgépek motorjának indításával egyenértékű zajt jelent. A WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) legfeljebb 50 dB-es zajt tanácsol napközben a környezetben. 

Légminőség
 A levegő a vízhez hasonlatosan olyan elem, amelynek tisztán tartása alapvető fontossá-
gú, ennek ellenére gyakran nem jut rá elég figyelem az sporteseményeken.
 Módszerek az esemény szervezése és lebonyolítása alatt a szennyező anyagok kibocsá-
tásának visszafogására, illetve a minőségi beltéri levegő (főképp friss levegő) biztosítására:
• Csak olyan anyagokat válasszon beltéri dekorációra, építésre és használatra, amelyek 

nem tartalmaznak vagy bocsátanak ki perzisztens, bioakkumulálódó és/vagy mérgező 
anyagokat.

• Kérjen ablakkal rendelkező szobákat, amelyek könnyen szellőztethetőek és természe-
tes megvilágítással rendelkeznek.

• Próbáljon meg minél több friss levegőt használni.
• Válasszon/használjon passzív épületeket.
• Jelöljön ki dohányzásra szánt területeket, ha szükséges.
Gyakorlati példa: Az egész Európai Unió területén különböző mérőállomások működnek, 
amelyek ellenőrzik a légminőséget körülöttünk. Az eredmények online elérhetők. 
Ellenőrizze a légminőséget a sporteseménye körül, és erről tájékoztassa a résztvevőket is.

Ökolábnyom és annak kiegyenlítése
 Az „ökolábnyom” egy viszonylag összetett vizsgálati módszer, amellyel felmérhetjük, 
sporteseményünk mennyire terhelő a szén-dioxid kibocsátást illetően. Ne feledje, ez egy 
még kialakulóban lévő módszer, azonban ennek kipróbálásától függetlenül igyekezhet 
ellensúlyozni a természetre nehezedő terhelést.
 Az eseményhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás mérésének és csökkentésének 
módszerei: (amit nem tud csökkenteni, azt próbálja meg ellensúlyozni)
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen van-e lehetőség az esemény szén-dioxid kibocsátásá-

nak ellensúlyozására, különböző megújuló energia tanúsítványok beszerzésével.
• Számolja ki az esemény ökolábnyomát. A számításba vonjon bele mindent, amit előre 

lehet tervezni (az anyagok, személyzet és felszerelés szállítását, az esemény során 
felhasznált villamosenergiát stb.).

• Vásároljon megújuló energiakrediteket, hogy ellensúlyozza az eseménnyel járó káros 
anyag-kibocsátást.

• Az eseményt követően, hagyja a helyszínt és a zöld területeket az esemény előtti álla-
potban.

• Használjon környezetbarát felszerelést (sport- és egyéb cikkeket).
• Támogassa az ökobarát megközelítést.
Gyakorlati példa: Próbálja meg kompenzálni a sportesemény által generált szén-dioxid 
mennyiségét. A faültetés ötlete kiváló lehetőség lehet, de fontolja meg az esemény 
energia- és helyigényének csökkentését és átcsoportosítását. Ez a „nulla kibocsá-
tás” szabvány lényege.

Tanúsítványok
 Itt főképp a különböző sporttanúsítványokra kell gondolni. Léteznek a 
zöld eseményekre vonatkozó szakértői tanúsítványi rendszerek is. A brit BSI 
8901 szabvány például nem közvetlenül sporteseményekre vonatkozik, de 
átfogó módszert biztosít az esemény környezetvédelmi szempontok alapján 
történő vizsgálatára.
 Használja a közkincsekre vonatkozó módszereket. Így 
további pénzügyi költségek 
nélkül használhat képeket, 
térképeket és egyéb ingye-
nes módszereket, amelyek 
a közkincs részét képezik.

Gyakorlati példa: a "LÉC FÖLÖTT®” minősítési rendszer elsősorban a szabadidősport és 
egyéb események fejlesztését és ellenőrzését célozza, megfelelő minőséget garantálva a 
résztvevőknek, jól szervezett körülmények között. A rendszer követelményeinek megfelelő 
események megkapják a „LÉC FÖLÖTT®" minősítést, amely minőségi garanciát jelent a 
részvevők számára.

Egyebek
 Jól tudjuk, hogy a felsorolt tanácsok nem merítik ki a sportesemények során felhasz-
nálható megoldások teljes listáját. Az ajánlások elkészítése során további példákat sorol-
tunk fel, amelyek nem tartoznak az előző szekciók egyikébe sem. Végezetül megosztjuk 
néhány további javaslatunkat, amelyek kiegészíthetik a modern, környezettudatos és fenn-
tartható sportesemények korábban körvonalazott képét:
• Oktatási anyagok bevezetése: támogassa az olyan termékek használatát, amelyek 

környezettudatosságra tanítanak vagy felhívják a figyelmet a témára.
• Mutassa meg a „zöld” gondolkodást különböző játékos, kreatív módszerekkel, ame-

lyekkel a gyermekek figyelme is leköthető.
• Amikor lehetséges, nyomtasson a papírok mindkét oldalára, hogy csökkentse a papír-

használatot.
• Hangsúlyozza ki a „zöld” megközelítés pozitív tulajdonságait és előnyeit (a negatív 

kampányok nem hatékonyak...).
• Próbáljon meg hasznos promóciós ajándékot kitalálni.
• Ne feledkezzen meg a biztosítási kérdésekről (legyen tisztában saját felelősségével).
Gyakorlati példa: A kvízek és játékok remekül összekapcsolhatók a környezetvédelemmel. A 
SforAE projekt végrehajtása során különböző játékokkal próbáljuk megtanítani a résztve-
vőknek az újrahasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés alapjait és fontosságát.

Összefoglalás
 Az útmutatóban bemutatott példák kiváló ötletforrásként szolgálhatnak Önnek, ame-
lyek segítségével a megszervezett esemény minimális negatív hatással lehet a környezetre. 
Ne feledje azonban, hogy Róma sem egy nap alatt épült, ezért nem feltétlen ajánlott 
minden tanácsot egyszerre bevezetni (habár ezt nagy örömmel fogadjuk). Próbáljon meg 
fokozatosan javítani „zöld” tevékenységein, illetve a meglévőket újakkal kiegészíteni. Így 
idővel akár az összes javaslatunkat felhasználhatja az események szervezésekor. Továbbá, 
a „zöld” gondolkodásmóddal biztosan további hasznos, ökológiailag kiemelkedően jó ötle-
tekre találhat.

Záradék
 A kiadványt a Sport for All and the Environment (Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt (SforAE) partnerei készítették az „Erasmus+ Sport” együttműködési társulás támoga-
tásával (referencia szám: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). A dokumentum a szer-
zők véleményét tükrözi, így az Ügynökség és a Bizottság nem felelős az itt szereplő infor-
mációk felhasználásáért és tartalmáért.
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Bevezetés
 A rendezvényszervezők legnagyobb kihívása a sportesemények megrendezése során az 
esemény megfelelő és hatékony előkészítése, valamint a magas szintű sportlehetőségek 
biztosítása. A sporteseményekhez szükséges modern elvárások listája egyre hosszabb, így e 
kiadvány egyik nem titkolt célja az, hogy inspirálja a felelős döntéshozókat, hogy fontolják 
meg a környezet kisebb terhelését. 
 A kiadvány szerzői az előkészítő munkálatok során úgy vélték, hogy számtalan sportág 
aktív űzése igényli az egészséges, tiszta környezetet. Praktikus okokból különböző témákat 
különböztettünk meg, hogy segítsük az olvasó tájékozódását. Ne feledjük, hogy a sporte-
semények megrendezése során az iránymutatások részleges bevezetése is jelentősen csök-
kenti az esemény környezeti terhelését. Amennyiben megfogadja az iránymutatásokat, ne 
feledje ezekről megfelelően tájékoztatni az esemény résztvevőit és nézőit is. Ha ezt jól látha-
tó és világos formában teszi, biztos lehet benne, hogy erőfeszítései 
meghozzák a várt eredményt.

Újrahasznosítás 
 A valóság az, hogy még a legkisebb sportesemények is hulladékkal és 
szemeteléssel járnak. Ne feledje, a legjobb hulladék az, ami létre sem jön. 
Mindazonáltal a résztvevők számára szükséges termékek és anyagok 
biztosítása során törekedjen olyanokat választani, amelyek könnyen újra-
hasznosíthatók, hogy elkerülje a legrosszabb eshetőséget – a hulladékfel-
halmozódást. A fejezet megfogalmazása során a következő szabályok sze-
rint jártunk el: „Hagyjuk a helyet olyan állapotban, ahogy találtuk”, vala-
mint „Amit magunkkal hoztunk, vigyük is haza”.
 Az esemény alatt létrehozott hulladék csökkentéséhez és újrahasz-

nosításához kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Az eseményhez szükséges anyagok vásárlása során győződjön meg 

róla, hogy minden megrendelt árucikk nélkülözhetetlen csomagolá-
sa újrahasznosítható legyen. Részesítse előnyben a könnyen és több-

ször újrahasznosítható anyagokat.
•      Igényeljen a rendezvényhelyszín működtetőjétől szelektív hulladék-

gyűjtést lehetővé tevő szemeteseket, hogy így bátorítsa a résztvevőket 
a megfontolt szemétválogatásra és csökkentse a szeméttelepre jutó hul-

ladékot.
•    Vonja be a résztvevőket a hulladékcsökkentés folyamatába, támogassa a 

környezettudatos gondolkozást és tájékoztassa őket az elérhető újrahasz-
nosítási programokról.

•      Győződjön meg róla, hogy a létrejött hulladék már a kezdetektől fogva szelek-
tíven kerül begyűjtésre a jövőbeli újrahasznosításhoz. Biztosítson jól látható 

helyeken szemeteseket. Győződjön meg róla, hogy a hulladékot végig szelektí-
ven gyűjtik.

•    Használjon megfelelő szelektív hulladékgyűjtőket minden helyszínen, központi 
helyen elhelyezve, jól láthatóan megjelölve és elérhetően.

•      Részesítse előnyben az újrahasznosítható és újrahasznosított termékeket. A csoma-

golás súlya is fontos szempont.
• Minimalizálja a papírhasználatot és maximalizálja a kiosztott tájékoztató dokumentu-

mok használatát.
• Gondolja át a résztvevők várható száma alapján a kinyomtatandó dokumentumok 

másolatainak számát, hogy elkerülje a felesleges többletet.
• Figyeljen oda a mosdók kiürítésére és a megmaradt kéztörlők megtartására.
 Gyakorlati példa: A SforAE projekt valódi végrehajtása érdekében a projekt partnerei 

dobozos ásványvizet biztosítanak a sportesemények szervezőinek. Az italok ingyene-
sek azok számára, akik felhasználják a szelektív hulladékgyűjtéshez biztosított zsáko-
kat és konténereket, hogy az üres alumínium dobozok megfelelően kerülhessenek 
begyűjtésre és újrahasznosításra. További promóciós reklámfelületeket biztosítunk az 
újrahasznosítás előnyeiről. A támogatott események során összegyűjtött alumínium 
dobozok különösen könnyen újrahasznosíthatók, a begyűjtött dobozokat a megfelelő 
újrahasznosítóba kell szállítani, ahol végtelen számban, minőségvesztés nélkül újra-
hasznosíthatók. Ezt hívják állandó anyagnak.

Élelmiszer-hulladék
  Az előző szekcióban megvizsgált hulladéktermelés témája magában 

hordoz egy különös problémát, amellyel úgy gondoltuk, külön érdemes 
foglalkozni, hiszen óriási hatással van a környezetre. Az élelmiszer-hul-
ladékok problémája nagy kihívást jelent a sportesemények rendezőinek. 
Ne feledjük, hogy a csomagolás mindössze kis részét teszi ki a teljes 
termék „környezeti lábnyomának”. A legnagyobb környezeti befolyással a 
csomagolásban lévő tényleges tartalom rendelkezik, amely az élelmisze-
rek esetében nem csupán hatalmas helyigénnyel, hanem ugyanilyen 

magas energiaköltséggel jár együtt a termesztés, beszerzés, előkészítés és 
természetesen a szállítás során. 

 Az élelmiszer-hulladék megszüntetésének ajánlott módszerei:
• Rendeljen ökobarát, helyi előállítású termékeket. Válasszon helyi, szezoná-
lis, organikus termékeket, amennyiben lehetséges. Győződjön meg róla, hogy a 

termékek fenntartható gazdaságokból származnak.
• Minimalizálja az élelmiszer-hulladékot a szükséges mennyiség megfőzésével vagy 

megrendelésével, illetve a különböző komposztáló és élelmiszerbank rendszerek hasz-
nálatával. Biztosítson komposztáló és szelektív hulladékgyűjtőket jól megközelíthető 
helyeken.

• Szerezzen be minimális és/vagy újrahasznosítható csomagolásba csomagolt élelmi-
szereket.

• Győződjön meg róla, hogy legyenek szemetesek a büfékocsik közelében.
• Fontolja meg, milyen étkeztetési szolgáltatás termelné a legkevesebb élelmiszer-hul-

ladékot – a büfékocsis, asztalos-leülős, vagy az étlapos.
• A résztvevők tulajdonságaihoz igazítsa az élelmiszer- és folyadékmennyiségeket – 

ezek eltérőek a felnőttek és a gyerekek, illetve a meleg és hideg évszakokban, illetve a 
különböző fizikai tevékenységek esetén.

Gyakorlati példa: A sportesemények rendezése során ellenőrizze, hogy lehetséges-e a rövid 

lejárati idejű ételeket és italokat a környéken élő rászorulóknak eljuttatni, például egy élel-
miszerbankon keresztül. Érdemes előre utánajárni ennek a lehetőségnek, hogy kellő idő 
álljon rendelkezésre a megvalósításra. Az élelmiszerek komposztálása végleges veszteség, 
így kezelje ezt a lehetőséget az utolsó lehetőségnek.

Szállítás
 Még kisebb sporteseményeket is nehéz lenne elképzelni a résztvevők szállítása nélkül. 
Számos rendezvény követeli meg a rövidebb vagy hosszabb távú utazást. A sportesemények 
előkészítése és megrendezése is gyors és hatékony szállítást igényel, ezért is biztosítottuk 
a legtöbb példát ebben a szekcióban.
 A szállításhoz és közlekedéshez kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Használjon alacsony kibocsájtású technológiákat az esemény megszervezése során.
• Válasszon olyan helyszínt, amely tömegközlekedéssel is megközelíthető.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy gyalogoljanak, vagy használjanak alternatív közlekedési 

lehetőségeket a szén-dioxid  kibocsátás és légszennyezés csökkentése érdekében.
• Az elkerülhetetlenül szükséges járműves utazáshoz ajánlja a telekocsis szolgáltatásokat.
• Tájékoztassa a résztvevőket a könnyen hozzáférhető tömegközlekedési lehetőségekről.
• Használjon alacsony kibocsátású járműveket, kerékpárokat, hibrid autókat stb.
• Válasszon fenntartható, társadalmi felelősségvállalás szempontjából megfelelő szállásle-

hetőségeket a sportesemények közelében.
• A légi utazás rendelkezik a legnagyobb ökológiai lábnyommal, ezért lehetőség szerint 

fontolja meg az alternatívákat.
• A vonatos és buszos utazási lehetőségek kisebb terhelésűek, illetve a terminálok általá-

ban központi elhelyezkedésűek, így még kevésbé van szükség taxis szolgáltatásokra.
• Biztosítson információkat a látogatóknak a különböző térképek, busz és metró útvonalak 

megjelenítésével, hogy miként juthatnak el tömegközlekedéssel a helyszínekre. Biztosít-
son egyenrangú közlekedési lehetőségeket a mozgáskorlátozottak számára is.

• Támogassa a helyi résztvevők közös autós utazását.
• Törekedjen arra, hogy a parkolóhelyek a lehető legkevésbé avatkozzanak bele a környe-

zetbe: ne telepítsen parkolóhelyeket füves vagy növényes területeken, még a védett 
területen kívül sem.

• A természetvédelmi területeken kizárólag kijelölt utakon közlekedjen, szükség esetén 
védje kordonokkal a vadvilágot.

• Biztosítson különleges jutalmat a legzöldebb közlekedési formákat választó utazóknak 
(akik kerékpárral vagy gyalog jönnek).

• Nyújtson kerékpártárolót az esemény területén belül. Ha megoldható, a kerékpárokat 
engedje be a rendezvény területére, az autókat ne.

• Vezessen be korlátozásokat a szponzoroknak/szolgáltatóknak (vállalatonként legfeljebb 
1 autó érkezhessen), és csak maximálisan kihasznált autók parkolhassanak.

• Az online regisztráció során kérdezze meg a résztvevőket, hogy milyen közlekedési 
eszközzel terveznek érkezni.

• Az árucikkek szállítása  során a biztonság megőrzése mellett, használja ki maximálisan a 
gépjárművet.

 Gyakorlati példa: Egy átlagos autó minden egyes liter benzin elégetésével körülbelül 

2,5 kg szén-dioxidot (CO2-ot) termel, míg dízel üzemanyag esetén ez literenként 3 kg 
CO2-ot jelent. A gázolajos motorok esetében a kibocsátás „mindössze” 1,5 kg CO2 az 
elégetett literenkénti gáz után.

Co-sharing (megosztás)
 A folyamatosan változó és újonnan megjelenő üzleti modellek révén különböző válasz-
tások állnak rendelkezésre a Co-sharing (megosztás) szemlélet megvalósítására. Európában 
a tudatos fogyasztás egyre népszerűbb módszere a specializálódott termékek és szolgáltatá-
sok közösségi vagy ideiglenes használata. Így például nem kell időmérő rendszert vásárol-
nunk ahhoz, hogy a sporteseményen a résztvevők láthassák a pontos eredményeiket.
 Az ötlet lényege abban rejlik, hogy az együttműködéssel és bizonyos termékek 
kölcsönzésével korlátozhatóvá válik azok környezetre gyakorolt hatása. 
• Például, korlátozhatjuk a több órát igénybe vevő autós szállítást, helyette választha-

tunk más közlekedési formákat, autókölcsönzéssel kiegészítve.
• Különböző felszerelések, termékek és eszközök kölcsönzése és megosztása.
• Próbáljon meg már meglévő épületeket és infrastruktúrát felhasználni.
• Igyekezzen minél többször felhasználni ugyanazon hirdetéseket és reklámanyagokat 

(ugyanazt a molinót, matricát akár többször is fel lehet használni).
Gyakorlati példa: A SforAE projekt megfelelő megvalósítása érdekében, a partnerek úgy 
döntöttek, hogy együttműködnek a közismert, majdnem páneurópai „Minden doboz 
visszajár” (Every Can Counts) kezdeményezéssel.  A kezdeményezés kidolgozott útmutatást 
nyújt a különböző grafikus anyagokat illetően, illetve a résztvevőknek kiosztott ásványvize 
után megmaradó üres alumínium dobozok begyűjtésében is.

„Zöld” megrendelések
 A „zöld” közbeszerzés nem csupán a közigazgatást érintő kérdés. Egyre több vállalat 
és szervezet fektet nagyobb figyelmet az ökológiai szempontokra a termékek és szolgál-
tatások kiválasztása során.
 A különböző környezetbarát szempontok bevezetése a megrendelések során is alkal-
mazható lenne.
• Biztosítsa, hogy az Ön által alkalmazott kommunikációs módszerek összhangban 

állnak a fenntarthatóság üzenetével, tehát kerülje a felesleges papírok, szórólapok, 
egyebek kinyomtatását.

• Használjon újrahasznosított anyagokból készült termékeket, árucikkeket.
• A mosdókban és a nyomtatáshoz is használjon újrahasznosított papírt.
Gyakorlati példa: A SforAE projektben alumínium dobozokat használtunk az ivóvíz szétosz-
tásához, mivel tudjuk, hogy ez egy állandó anyag, és a világon előállított alumínium közel 
70%-a jelenleg is használatban van valamilyen módon. Ha állandó anyagokból készült 
termékeket rendel, biztos lehet benne, hogy jelentős részük újrahasznosított anyagból áll, 
és a termék a jövőben is minőségvesztés nélkül újrahasznosítható marad.

Önkéntesség
 Az önkéntesek gyakran nagyon értékes segítséget nyújthatnak az esemény során, hiszen 
az önkéntesség valódi elkötelezettséget jelent a projekt és annak céljai iránt. Az önkéntesek 
tehát az egyik legfontosabb részei a „zöld” eseményeknek. 
 Kezdeményezze, hogy a projektben nem közvetlenül érintett emberek is részt vegyenek 
az újrahasznosításban (pl. a résztvevők szülei, barátai, vagy a nézők).
• Bátorítsa a nézőket és a kísérőket, hogy segítsenek a könnyen átruházható feladatok-

ban, pl. a szervezésben, a szemétgyűjtésben, az információterjesztésben, a frissítők 
előkészítésében stb.

• Válassza a helyi önkénteseket, adjon nekik munkát, motiválja őket.
• Vonjon be minél több embert, pl. használjon különböző szlogeneket a reklámokon: „A 

nagyit se hagyd otthon!”, vagy „Hozz el te is valakit!”.
Gyakorlati példa: Néhány vállalat különböző alkalmazotti önkéntes programokat is futtat,  így 
egy szervezettel való együttműködés révén szervezőként akár több tucat önkéntesre is szert 
tehetünk.

Energia
 Az energia kérdése működésünk legkisebb területeit is érinti. Ma már szinte lehetetlen 
villamosenergia nélkül sporteseményt rendezni. Mindazonáltal, mindig találhat olyan 
területeket, amelyek energiafogyasztása csökkenthető.
 Energiafogyasztást csökkentő megoldások vagy alternatív energiaforrások használata:
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen tudnak-e biztosítani természetes megvilágítást és 

légkondicionálást.
• Ha világításra van szükség, győződjön meg róla, hogy az energiatakarékos.
• Minimalizálja a regisztrációs űrlapok használatát, részesítse előnyben az elektronikus 

regisztrációt.
• Vásároljon zöld energiaforrásokat az eseményre, ha azok elérhetőek a területen.
• Kültéri eseménynél kérdezze meg a rendező várost vagy közösséget, milyen hulladék- 

és energiacsökkentési irányelvek vannak érvényben.
• Szabadtéri tűzgyújtás esetén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
• Biztosítson napelemeket a laptopokhoz vagy mobiltelefonokhoz.
• Válasszon megfelelő nagyságú generátort, ha szükséges.
• Próbáljon meg alternatív energiaforrásokat használni az eseményen.
Gyakorlati példa: A sportrendezvény helyszínének megválasztásakor ellenőrizze, milyen 
„passzív” építészeti megoldások elérhetőek. Ne feledje, hogy a kültéri események a  lege-
nergiatakarékosabbak.

Víz
 Számtalan sportág létezik, amely nem végezhető jó minőségű víz nélkül. Ezzel szem-
ben számos régióban vannak problémák a vízforrásokat illetően. Ne feledje, hogy a meg-
rendezett sportesemény értékes erőforrásokat, többek között vizet, különösen ivóvizet 
használ fel.



 Csökkentse a vízre gyakorolt negatív hatásokat a következő módszerekkel:
• Racionálisan használja fel a vizet és szabaduljon meg a szennyvíztől.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy spóroljanak a vízzel; helyezzen el figyelmeztetéseket a 

mosdókban.
• Nyújtson tanácsokat a vízfogyasztás csökkentésére.
• Biztosítson megfelelő mennyiségű vizet a résztvevők számára.
• Ha lehetséges, ne juttasson vegyszereket a vízbe a rendezvény során (barnító krémek, 

napvédők).
• Ha a víz hőmérséklete 24˚C feletti, ne használjon zsíros krémeket a hőkezeléshez.
• Ha az esemény vízhez köthető, hívja fel a figyelmet a hely fontosságára és értékére, és 

a vízvédelmi módszerekre. Vigyázzon a halrezervátumokra.
• Ellenőrizze a vízrendszert biztonsági szempontból. .
• Ne dobjon semmit a vízbe.
Gyakorlati példa: Minőségi szénsavmentes ásványvizet biztosítunk a SforAE résztvevőknek, 
amely számos itallal ellentétben gyermekek számára is kiváló választás. Ilyen módon még a 
sportesemények fiatal résztvevői is támogathatják „zöld” projektjeinket azáltal, hogy az üres 
dobozokat szelektíven gyűjtik.

Zaj
 Gyakran előfordul, hogy zaj keletkezik a sporteseményeken (pl szurkolás, koncert, 
hangzavarral járó vetélkedők stb.). Iránymutatásaink ezen a téren legfőképp arra vonatkoz-
nak, hogy próbáljuk meg a túlzott zajtól megóvni az erre érzékeny, értékes környezetet.
 Zajcsökkentési környezetvédelmi példák:
• Figyeljen oda, mennyi zajjal jár az esemény. Dolgozzon össze a helyi közösséggel, 

hiszen ők jobban ismerik a környék adottságait, illetve a zaj hatását, illetve annak 
csökkentési lehetőségeit.

• Ne használjon tűzijátékokat.
• A természetvédelmi helyek közelében használjon inkább több kisebb hangszórót, mint 

egy hatalmas hangrendszert.
• Próbáljon meg csendesebb időszakokat betervezni az események során.
• Ébressze rá az embereket saját hangerejükre – végezzen „túl hangos vagy” teszteket.
Gyakorlati példa: Általában, az eseményeink a 40-70 dB hangerősség közötti tartomány-
ban bocsátanak ki zajt. Ezzel összehasonlítva az erős utcai zaj 90 dB körüli, míg 140 dB a 
vadászgépek motorjának indításával egyenértékű zajt jelent. A WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) legfeljebb 50 dB-es zajt tanácsol napközben a környezetben. 

Légminőség
 A levegő a vízhez hasonlatosan olyan elem, amelynek tisztán tartása alapvető fontossá-
gú, ennek ellenére gyakran nem jut rá elég figyelem az sporteseményeken.
 Módszerek az esemény szervezése és lebonyolítása alatt a szennyező anyagok kibocsá-
tásának visszafogására, illetve a minőségi beltéri levegő (főképp friss levegő) biztosítására:
• Csak olyan anyagokat válasszon beltéri dekorációra, építésre és használatra, amelyek 

nem tartalmaznak vagy bocsátanak ki perzisztens, bioakkumulálódó és/vagy mérgező 
anyagokat.

• Kérjen ablakkal rendelkező szobákat, amelyek könnyen szellőztethetőek és természe-
tes megvilágítással rendelkeznek.

• Próbáljon meg minél több friss levegőt használni.
• Válasszon/használjon passzív épületeket.
• Jelöljön ki dohányzásra szánt területeket, ha szükséges.
Gyakorlati példa: Az egész Európai Unió területén különböző mérőállomások működnek, 
amelyek ellenőrzik a légminőséget körülöttünk. Az eredmények online elérhetők. 
Ellenőrizze a légminőséget a sporteseménye körül, és erről tájékoztassa a résztvevőket is.

Ökolábnyom és annak kiegyenlítése
 Az „ökolábnyom” egy viszonylag összetett vizsgálati módszer, amellyel felmérhetjük, 
sporteseményünk mennyire terhelő a szén-dioxid kibocsátást illetően. Ne feledje, ez egy 
még kialakulóban lévő módszer, azonban ennek kipróbálásától függetlenül igyekezhet 
ellensúlyozni a természetre nehezedő terhelést.
 Az eseményhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás mérésének és csökkentésének 
módszerei: (amit nem tud csökkenteni, azt próbálja meg ellensúlyozni)
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen van-e lehetőség az esemény szén-dioxid kibocsátásá-

nak ellensúlyozására, különböző megújuló energia tanúsítványok beszerzésével.
• Számolja ki az esemény ökolábnyomát. A számításba vonjon bele mindent, amit előre 

lehet tervezni (az anyagok, személyzet és felszerelés szállítását, az esemény során 
felhasznált villamosenergiát stb.).

• Vásároljon megújuló energiakrediteket, hogy ellensúlyozza az eseménnyel járó káros 
anyag-kibocsátást.

• Az eseményt követően, hagyja a helyszínt és a zöld területeket az esemény előtti álla-
potban.

• Használjon környezetbarát felszerelést (sport- és egyéb cikkeket).
• Támogassa az ökobarát megközelítést.
Gyakorlati példa: Próbálja meg kompenzálni a sportesemény által generált szén-dioxid 
mennyiségét. A faültetés ötlete kiváló lehetőség lehet, de fontolja meg az esemény 
energia- és helyigényének csökkentését és átcsoportosítását. Ez a „nulla kibocsá-
tás” szabvány lényege.

Tanúsítványok
 Itt főképp a különböző sporttanúsítványokra kell gondolni. Léteznek a 
zöld eseményekre vonatkozó szakértői tanúsítványi rendszerek is. A brit BSI 
8901 szabvány például nem közvetlenül sporteseményekre vonatkozik, de 
átfogó módszert biztosít az esemény környezetvédelmi szempontok alapján 
történő vizsgálatára.
 Használja a közkincsekre vonatkozó módszereket. Így 
további pénzügyi költségek 
nélkül használhat képeket, 
térképeket és egyéb ingye-
nes módszereket, amelyek 
a közkincs részét képezik.

Gyakorlati példa: a "LÉC FÖLÖTT®” minősítési rendszer elsősorban a szabadidősport és 
egyéb események fejlesztését és ellenőrzését célozza, megfelelő minőséget garantálva a 
résztvevőknek, jól szervezett körülmények között. A rendszer követelményeinek megfelelő 
események megkapják a „LÉC FÖLÖTT®" minősítést, amely minőségi garanciát jelent a 
részvevők számára.

Egyebek
 Jól tudjuk, hogy a felsorolt tanácsok nem merítik ki a sportesemények során felhasz-
nálható megoldások teljes listáját. Az ajánlások elkészítése során további példákat sorol-
tunk fel, amelyek nem tartoznak az előző szekciók egyikébe sem. Végezetül megosztjuk 
néhány további javaslatunkat, amelyek kiegészíthetik a modern, környezettudatos és fenn-
tartható sportesemények korábban körvonalazott képét:
• Oktatási anyagok bevezetése: támogassa az olyan termékek használatát, amelyek 

környezettudatosságra tanítanak vagy felhívják a figyelmet a témára.
• Mutassa meg a „zöld” gondolkodást különböző játékos, kreatív módszerekkel, ame-

lyekkel a gyermekek figyelme is leköthető.
• Amikor lehetséges, nyomtasson a papírok mindkét oldalára, hogy csökkentse a papír-

használatot.
• Hangsúlyozza ki a „zöld” megközelítés pozitív tulajdonságait és előnyeit (a negatív 

kampányok nem hatékonyak...).
• Próbáljon meg hasznos promóciós ajándékot kitalálni.
• Ne feledkezzen meg a biztosítási kérdésekről (legyen tisztában saját felelősségével).
Gyakorlati példa: A kvízek és játékok remekül összekapcsolhatók a környezetvédelemmel. A 
SforAE projekt végrehajtása során különböző játékokkal próbáljuk megtanítani a résztve-
vőknek az újrahasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés alapjait és fontosságát.

Összefoglalás
 Az útmutatóban bemutatott példák kiváló ötletforrásként szolgálhatnak Önnek, ame-
lyek segítségével a megszervezett esemény minimális negatív hatással lehet a környezetre. 
Ne feledje azonban, hogy Róma sem egy nap alatt épült, ezért nem feltétlen ajánlott 
minden tanácsot egyszerre bevezetni (habár ezt nagy örömmel fogadjuk). Próbáljon meg 
fokozatosan javítani „zöld” tevékenységein, illetve a meglévőket újakkal kiegészíteni. Így 
idővel akár az összes javaslatunkat felhasználhatja az események szervezésekor. Továbbá, 
a „zöld” gondolkodásmóddal biztosan további hasznos, ökológiailag kiemelkedően jó ötle-
tekre találhat.

Záradék
 A kiadványt a Sport for All and the Environment (Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt (SforAE) partnerei készítették az „Erasmus+ Sport” együttműködési társulás támoga-
tásával (referencia szám: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). A dokumentum a szer-
zők véleményét tükrözi, így az Ügynökség és a Bizottság nem felelős az itt szereplő infor-
mációk felhasználásáért és tartalmáért.

Bevezetés
 A rendezvényszervezők legnagyobb kihívása a sportesemények megrendezése során az 
esemény megfelelő és hatékony előkészítése, valamint a magas szintű sportlehetőségek 
biztosítása. A sporteseményekhez szükséges modern elvárások listája egyre hosszabb, így e 
kiadvány egyik nem titkolt célja az, hogy inspirálja a felelős döntéshozókat, hogy fontolják 
meg a környezet kisebb terhelését. 
 A kiadvány szerzői az előkészítő munkálatok során úgy vélték, hogy számtalan sportág 
aktív űzése igényli az egészséges, tiszta környezetet. Praktikus okokból különböző témákat 
különböztettünk meg, hogy segítsük az olvasó tájékozódását. Ne feledjük, hogy a sporte-
semények megrendezése során az iránymutatások részleges bevezetése is jelentősen csök-
kenti az esemény környezeti terhelését. Amennyiben megfogadja az iránymutatásokat, ne 
feledje ezekről megfelelően tájékoztatni az esemény résztvevőit és nézőit is. Ha ezt jól látha-
tó és világos formában teszi, biztos lehet benne, hogy erőfeszítései 
meghozzák a várt eredményt.

Újrahasznosítás 
 A valóság az, hogy még a legkisebb sportesemények is hulladékkal és 
szemeteléssel járnak. Ne feledje, a legjobb hulladék az, ami létre sem jön. 
Mindazonáltal a résztvevők számára szükséges termékek és anyagok 
biztosítása során törekedjen olyanokat választani, amelyek könnyen újra-
hasznosíthatók, hogy elkerülje a legrosszabb eshetőséget – a hulladékfel-
halmozódást. A fejezet megfogalmazása során a következő szabályok sze-
rint jártunk el: „Hagyjuk a helyet olyan állapotban, ahogy találtuk”, vala-
mint „Amit magunkkal hoztunk, vigyük is haza”.
 Az esemény alatt létrehozott hulladék csökkentéséhez és újrahasz-

nosításához kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Az eseményhez szükséges anyagok vásárlása során győződjön meg 

róla, hogy minden megrendelt árucikk nélkülözhetetlen csomagolá-
sa újrahasznosítható legyen. Részesítse előnyben a könnyen és több-

ször újrahasznosítható anyagokat.
•      Igényeljen a rendezvényhelyszín működtetőjétől szelektív hulladék-

gyűjtést lehetővé tevő szemeteseket, hogy így bátorítsa a résztvevőket 
a megfontolt szemétválogatásra és csökkentse a szeméttelepre jutó hul-

ladékot.
•    Vonja be a résztvevőket a hulladékcsökkentés folyamatába, támogassa a 

környezettudatos gondolkozást és tájékoztassa őket az elérhető újrahasz-
nosítási programokról.

•      Győződjön meg róla, hogy a létrejött hulladék már a kezdetektől fogva szelek-
tíven kerül begyűjtésre a jövőbeli újrahasznosításhoz. Biztosítson jól látható 

helyeken szemeteseket. Győződjön meg róla, hogy a hulladékot végig szelektí-
ven gyűjtik.

•    Használjon megfelelő szelektív hulladékgyűjtőket minden helyszínen, központi 
helyen elhelyezve, jól láthatóan megjelölve és elérhetően.

•      Részesítse előnyben az újrahasznosítható és újrahasznosított termékeket. A csoma-

golás súlya is fontos szempont.
• Minimalizálja a papírhasználatot és maximalizálja a kiosztott tájékoztató dokumentu-

mok használatát.
• Gondolja át a résztvevők várható száma alapján a kinyomtatandó dokumentumok 

másolatainak számát, hogy elkerülje a felesleges többletet.
• Figyeljen oda a mosdók kiürítésére és a megmaradt kéztörlők megtartására.
 Gyakorlati példa: A SforAE projekt valódi végrehajtása érdekében a projekt partnerei 

dobozos ásványvizet biztosítanak a sportesemények szervezőinek. Az italok ingyene-
sek azok számára, akik felhasználják a szelektív hulladékgyűjtéshez biztosított zsáko-
kat és konténereket, hogy az üres alumínium dobozok megfelelően kerülhessenek 
begyűjtésre és újrahasznosításra. További promóciós reklámfelületeket biztosítunk az 
újrahasznosítás előnyeiről. A támogatott események során összegyűjtött alumínium 
dobozok különösen könnyen újrahasznosíthatók, a begyűjtött dobozokat a megfelelő 
újrahasznosítóba kell szállítani, ahol végtelen számban, minőségvesztés nélkül újra-
hasznosíthatók. Ezt hívják állandó anyagnak.

Élelmiszer-hulladék
  Az előző szekcióban megvizsgált hulladéktermelés témája magában 

hordoz egy különös problémát, amellyel úgy gondoltuk, külön érdemes 
foglalkozni, hiszen óriási hatással van a környezetre. Az élelmiszer-hul-
ladékok problémája nagy kihívást jelent a sportesemények rendezőinek. 
Ne feledjük, hogy a csomagolás mindössze kis részét teszi ki a teljes 
termék „környezeti lábnyomának”. A legnagyobb környezeti befolyással a 
csomagolásban lévő tényleges tartalom rendelkezik, amely az élelmisze-
rek esetében nem csupán hatalmas helyigénnyel, hanem ugyanilyen 

magas energiaköltséggel jár együtt a termesztés, beszerzés, előkészítés és 
természetesen a szállítás során. 

 Az élelmiszer-hulladék megszüntetésének ajánlott módszerei:
• Rendeljen ökobarát, helyi előállítású termékeket. Válasszon helyi, szezoná-
lis, organikus termékeket, amennyiben lehetséges. Győződjön meg róla, hogy a 

termékek fenntartható gazdaságokból származnak.
• Minimalizálja az élelmiszer-hulladékot a szükséges mennyiség megfőzésével vagy 

megrendelésével, illetve a különböző komposztáló és élelmiszerbank rendszerek hasz-
nálatával. Biztosítson komposztáló és szelektív hulladékgyűjtőket jól megközelíthető 
helyeken.

• Szerezzen be minimális és/vagy újrahasznosítható csomagolásba csomagolt élelmi-
szereket.

• Győződjön meg róla, hogy legyenek szemetesek a büfékocsik közelében.
• Fontolja meg, milyen étkeztetési szolgáltatás termelné a legkevesebb élelmiszer-hul-

ladékot – a büfékocsis, asztalos-leülős, vagy az étlapos.
• A résztvevők tulajdonságaihoz igazítsa az élelmiszer- és folyadékmennyiségeket – 

ezek eltérőek a felnőttek és a gyerekek, illetve a meleg és hideg évszakokban, illetve a 
különböző fizikai tevékenységek esetén.

Gyakorlati példa: A sportesemények rendezése során ellenőrizze, hogy lehetséges-e a rövid 

lejárati idejű ételeket és italokat a környéken élő rászorulóknak eljuttatni, például egy élel-
miszerbankon keresztül. Érdemes előre utánajárni ennek a lehetőségnek, hogy kellő idő 
álljon rendelkezésre a megvalósításra. Az élelmiszerek komposztálása végleges veszteség, 
így kezelje ezt a lehetőséget az utolsó lehetőségnek.

Szállítás
 Még kisebb sporteseményeket is nehéz lenne elképzelni a résztvevők szállítása nélkül. 
Számos rendezvény követeli meg a rövidebb vagy hosszabb távú utazást. A sportesemények 
előkészítése és megrendezése is gyors és hatékony szállítást igényel, ezért is biztosítottuk 
a legtöbb példát ebben a szekcióban.
 A szállításhoz és közlekedéshez kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Használjon alacsony kibocsájtású technológiákat az esemény megszervezése során.
• Válasszon olyan helyszínt, amely tömegközlekedéssel is megközelíthető.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy gyalogoljanak, vagy használjanak alternatív közlekedési 

lehetőségeket a szén-dioxid  kibocsátás és légszennyezés csökkentése érdekében.
• Az elkerülhetetlenül szükséges járműves utazáshoz ajánlja a telekocsis szolgáltatásokat.
• Tájékoztassa a résztvevőket a könnyen hozzáférhető tömegközlekedési lehetőségekről.
• Használjon alacsony kibocsátású járműveket, kerékpárokat, hibrid autókat stb.
• Válasszon fenntartható, társadalmi felelősségvállalás szempontjából megfelelő szállásle-

hetőségeket a sportesemények közelében.
• A légi utazás rendelkezik a legnagyobb ökológiai lábnyommal, ezért lehetőség szerint 

fontolja meg az alternatívákat.
• A vonatos és buszos utazási lehetőségek kisebb terhelésűek, illetve a terminálok általá-

ban központi elhelyezkedésűek, így még kevésbé van szükség taxis szolgáltatásokra.
• Biztosítson információkat a látogatóknak a különböző térképek, busz és metró útvonalak 

megjelenítésével, hogy miként juthatnak el tömegközlekedéssel a helyszínekre. Biztosít-
son egyenrangú közlekedési lehetőségeket a mozgáskorlátozottak számára is.

• Támogassa a helyi résztvevők közös autós utazását.
• Törekedjen arra, hogy a parkolóhelyek a lehető legkevésbé avatkozzanak bele a környe-

zetbe: ne telepítsen parkolóhelyeket füves vagy növényes területeken, még a védett 
területen kívül sem.

• A természetvédelmi területeken kizárólag kijelölt utakon közlekedjen, szükség esetén 
védje kordonokkal a vadvilágot.

• Biztosítson különleges jutalmat a legzöldebb közlekedési formákat választó utazóknak 
(akik kerékpárral vagy gyalog jönnek).

• Nyújtson kerékpártárolót az esemény területén belül. Ha megoldható, a kerékpárokat 
engedje be a rendezvény területére, az autókat ne.

• Vezessen be korlátozásokat a szponzoroknak/szolgáltatóknak (vállalatonként legfeljebb 
1 autó érkezhessen), és csak maximálisan kihasznált autók parkolhassanak.

• Az online regisztráció során kérdezze meg a résztvevőket, hogy milyen közlekedési 
eszközzel terveznek érkezni.

• Az árucikkek szállítása  során a biztonság megőrzése mellett, használja ki maximálisan a 
gépjárművet.

 Gyakorlati példa: Egy átlagos autó minden egyes liter benzin elégetésével körülbelül 

2,5 kg szén-dioxidot (CO2-ot) termel, míg dízel üzemanyag esetén ez literenként 3 kg 
CO2-ot jelent. A gázolajos motorok esetében a kibocsátás „mindössze” 1,5 kg CO2 az 
elégetett literenkénti gáz után.

Co-sharing (megosztás)
 A folyamatosan változó és újonnan megjelenő üzleti modellek révén különböző válasz-
tások állnak rendelkezésre a Co-sharing (megosztás) szemlélet megvalósítására. Európában 
a tudatos fogyasztás egyre népszerűbb módszere a specializálódott termékek és szolgáltatá-
sok közösségi vagy ideiglenes használata. Így például nem kell időmérő rendszert vásárol-
nunk ahhoz, hogy a sporteseményen a résztvevők láthassák a pontos eredményeiket.
 Az ötlet lényege abban rejlik, hogy az együttműködéssel és bizonyos termékek 
kölcsönzésével korlátozhatóvá válik azok környezetre gyakorolt hatása. 
• Például, korlátozhatjuk a több órát igénybe vevő autós szállítást, helyette választha-

tunk más közlekedési formákat, autókölcsönzéssel kiegészítve.
• Különböző felszerelések, termékek és eszközök kölcsönzése és megosztása.
• Próbáljon meg már meglévő épületeket és infrastruktúrát felhasználni.
• Igyekezzen minél többször felhasználni ugyanazon hirdetéseket és reklámanyagokat 

(ugyanazt a molinót, matricát akár többször is fel lehet használni).
Gyakorlati példa: A SforAE projekt megfelelő megvalósítása érdekében, a partnerek úgy 
döntöttek, hogy együttműködnek a közismert, majdnem páneurópai „Minden doboz 
visszajár” (Every Can Counts) kezdeményezéssel.  A kezdeményezés kidolgozott útmutatást 
nyújt a különböző grafikus anyagokat illetően, illetve a résztvevőknek kiosztott ásványvize 
után megmaradó üres alumínium dobozok begyűjtésében is.

„Zöld” megrendelések
 A „zöld” közbeszerzés nem csupán a közigazgatást érintő kérdés. Egyre több vállalat 
és szervezet fektet nagyobb figyelmet az ökológiai szempontokra a termékek és szolgál-
tatások kiválasztása során.
 A különböző környezetbarát szempontok bevezetése a megrendelések során is alkal-
mazható lenne.
• Biztosítsa, hogy az Ön által alkalmazott kommunikációs módszerek összhangban 

állnak a fenntarthatóság üzenetével, tehát kerülje a felesleges papírok, szórólapok, 
egyebek kinyomtatását.

• Használjon újrahasznosított anyagokból készült termékeket, árucikkeket.
• A mosdókban és a nyomtatáshoz is használjon újrahasznosított papírt.
Gyakorlati példa: A SforAE projektben alumínium dobozokat használtunk az ivóvíz szétosz-
tásához, mivel tudjuk, hogy ez egy állandó anyag, és a világon előállított alumínium közel 
70%-a jelenleg is használatban van valamilyen módon. Ha állandó anyagokból készült 
termékeket rendel, biztos lehet benne, hogy jelentős részük újrahasznosított anyagból áll, 
és a termék a jövőben is minőségvesztés nélkül újrahasznosítható marad.

Önkéntesség
 Az önkéntesek gyakran nagyon értékes segítséget nyújthatnak az esemény során, hiszen 
az önkéntesség valódi elkötelezettséget jelent a projekt és annak céljai iránt. Az önkéntesek 
tehát az egyik legfontosabb részei a „zöld” eseményeknek. 
 Kezdeményezze, hogy a projektben nem közvetlenül érintett emberek is részt vegyenek 
az újrahasznosításban (pl. a résztvevők szülei, barátai, vagy a nézők).
• Bátorítsa a nézőket és a kísérőket, hogy segítsenek a könnyen átruházható feladatok-

ban, pl. a szervezésben, a szemétgyűjtésben, az információterjesztésben, a frissítők 
előkészítésében stb.

• Válassza a helyi önkénteseket, adjon nekik munkát, motiválja őket.
• Vonjon be minél több embert, pl. használjon különböző szlogeneket a reklámokon: „A 

nagyit se hagyd otthon!”, vagy „Hozz el te is valakit!”.
Gyakorlati példa: Néhány vállalat különböző alkalmazotti önkéntes programokat is futtat,  így 
egy szervezettel való együttműködés révén szervezőként akár több tucat önkéntesre is szert 
tehetünk.

Energia
 Az energia kérdése működésünk legkisebb területeit is érinti. Ma már szinte lehetetlen 
villamosenergia nélkül sporteseményt rendezni. Mindazonáltal, mindig találhat olyan 
területeket, amelyek energiafogyasztása csökkenthető.
 Energiafogyasztást csökkentő megoldások vagy alternatív energiaforrások használata:
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen tudnak-e biztosítani természetes megvilágítást és 

légkondicionálást.
• Ha világításra van szükség, győződjön meg róla, hogy az energiatakarékos.
• Minimalizálja a regisztrációs űrlapok használatát, részesítse előnyben az elektronikus 

regisztrációt.
• Vásároljon zöld energiaforrásokat az eseményre, ha azok elérhetőek a területen.
• Kültéri eseménynél kérdezze meg a rendező várost vagy közösséget, milyen hulladék- 

és energiacsökkentési irányelvek vannak érvényben.
• Szabadtéri tűzgyújtás esetén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
• Biztosítson napelemeket a laptopokhoz vagy mobiltelefonokhoz.
• Válasszon megfelelő nagyságú generátort, ha szükséges.
• Próbáljon meg alternatív energiaforrásokat használni az eseményen.
Gyakorlati példa: A sportrendezvény helyszínének megválasztásakor ellenőrizze, milyen 
„passzív” építészeti megoldások elérhetőek. Ne feledje, hogy a kültéri események a  lege-
nergiatakarékosabbak.

Víz
 Számtalan sportág létezik, amely nem végezhető jó minőségű víz nélkül. Ezzel szem-
ben számos régióban vannak problémák a vízforrásokat illetően. Ne feledje, hogy a meg-
rendezett sportesemény értékes erőforrásokat, többek között vizet, különösen ivóvizet 
használ fel.
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ZÖLD KÉZIKÖNYV
Hogyan szervezzünk fenntartható sporteseményeket



 Csökkentse a vízre gyakorolt negatív hatásokat a következő módszerekkel:
• Racionálisan használja fel a vizet és szabaduljon meg a szennyvíztől.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy spóroljanak a vízzel; helyezzen el figyelmeztetéseket a 

mosdókban.
• Nyújtson tanácsokat a vízfogyasztás csökkentésére.
• Biztosítson megfelelő mennyiségű vizet a résztvevők számára.
• Ha lehetséges, ne juttasson vegyszereket a vízbe a rendezvény során (barnító krémek, 

napvédők).
• Ha a víz hőmérséklete 24˚C feletti, ne használjon zsíros krémeket a hőkezeléshez.
• Ha az esemény vízhez köthető, hívja fel a figyelmet a hely fontosságára és értékére, és 

a vízvédelmi módszerekre. Vigyázzon a halrezervátumokra.
• Ellenőrizze a vízrendszert biztonsági szempontból. .
• Ne dobjon semmit a vízbe.
Gyakorlati példa: Minőségi szénsavmentes ásványvizet biztosítunk a SforAE résztvevőknek, 
amely számos itallal ellentétben gyermekek számára is kiváló választás. Ilyen módon még a 
sportesemények fiatal résztvevői is támogathatják „zöld” projektjeinket azáltal, hogy az üres 
dobozokat szelektíven gyűjtik.

Zaj
 Gyakran előfordul, hogy zaj keletkezik a sporteseményeken (pl szurkolás, koncert, 
hangzavarral járó vetélkedők stb.). Iránymutatásaink ezen a téren legfőképp arra vonatkoz-
nak, hogy próbáljuk meg a túlzott zajtól megóvni az erre érzékeny, értékes környezetet.
 Zajcsökkentési környezetvédelmi példák:
• Figyeljen oda, mennyi zajjal jár az esemény. Dolgozzon össze a helyi közösséggel, 

hiszen ők jobban ismerik a környék adottságait, illetve a zaj hatását, illetve annak 
csökkentési lehetőségeit.

• Ne használjon tűzijátékokat.
• A természetvédelmi helyek közelében használjon inkább több kisebb hangszórót, mint 

egy hatalmas hangrendszert.
• Próbáljon meg csendesebb időszakokat betervezni az események során.
• Ébressze rá az embereket saját hangerejükre – végezzen „túl hangos vagy” teszteket.
Gyakorlati példa: Általában, az eseményeink a 40-70 dB hangerősség közötti tartomány-
ban bocsátanak ki zajt. Ezzel összehasonlítva az erős utcai zaj 90 dB körüli, míg 140 dB a 
vadászgépek motorjának indításával egyenértékű zajt jelent. A WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) legfeljebb 50 dB-es zajt tanácsol napközben a környezetben. 

Légminőség
 A levegő a vízhez hasonlatosan olyan elem, amelynek tisztán tartása alapvető fontossá-
gú, ennek ellenére gyakran nem jut rá elég figyelem az sporteseményeken.
 Módszerek az esemény szervezése és lebonyolítása alatt a szennyező anyagok kibocsá-
tásának visszafogására, illetve a minőségi beltéri levegő (főképp friss levegő) biztosítására:
• Csak olyan anyagokat válasszon beltéri dekorációra, építésre és használatra, amelyek 

nem tartalmaznak vagy bocsátanak ki perzisztens, bioakkumulálódó és/vagy mérgező 
anyagokat.

• Kérjen ablakkal rendelkező szobákat, amelyek könnyen szellőztethetőek és természe-
tes megvilágítással rendelkeznek.

• Próbáljon meg minél több friss levegőt használni.
• Válasszon/használjon passzív épületeket.
• Jelöljön ki dohányzásra szánt területeket, ha szükséges.
Gyakorlati példa: Az egész Európai Unió területén különböző mérőállomások működnek, 
amelyek ellenőrzik a légminőséget körülöttünk. Az eredmények online elérhetők. 
Ellenőrizze a légminőséget a sporteseménye körül, és erről tájékoztassa a résztvevőket is.

Ökolábnyom és annak kiegyenlítése
 Az „ökolábnyom” egy viszonylag összetett vizsgálati módszer, amellyel felmérhetjük, 
sporteseményünk mennyire terhelő a szén-dioxid kibocsátást illetően. Ne feledje, ez egy 
még kialakulóban lévő módszer, azonban ennek kipróbálásától függetlenül igyekezhet 
ellensúlyozni a természetre nehezedő terhelést.
 Az eseményhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás mérésének és csökkentésének 
módszerei: (amit nem tud csökkenteni, azt próbálja meg ellensúlyozni)
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen van-e lehetőség az esemény szén-dioxid kibocsátásá-

nak ellensúlyozására, különböző megújuló energia tanúsítványok beszerzésével.
• Számolja ki az esemény ökolábnyomát. A számításba vonjon bele mindent, amit előre 

lehet tervezni (az anyagok, személyzet és felszerelés szállítását, az esemény során 
felhasznált villamosenergiát stb.).

• Vásároljon megújuló energiakrediteket, hogy ellensúlyozza az eseménnyel járó káros 
anyag-kibocsátást.

• Az eseményt követően, hagyja a helyszínt és a zöld területeket az esemény előtti álla-
potban.

• Használjon környezetbarát felszerelést (sport- és egyéb cikkeket).
• Támogassa az ökobarát megközelítést.
Gyakorlati példa: Próbálja meg kompenzálni a sportesemény által generált szén-dioxid 
mennyiségét. A faültetés ötlete kiváló lehetőség lehet, de fontolja meg az esemény 
energia- és helyigényének csökkentését és átcsoportosítását. Ez a „nulla kibocsá-
tás” szabvány lényege.

Tanúsítványok
 Itt főképp a különböző sporttanúsítványokra kell gondolni. Léteznek a 
zöld eseményekre vonatkozó szakértői tanúsítványi rendszerek is. A brit BSI 
8901 szabvány például nem közvetlenül sporteseményekre vonatkozik, de 
átfogó módszert biztosít az esemény környezetvédelmi szempontok alapján 
történő vizsgálatára.
 Használja a közkincsekre vonatkozó módszereket. Így 
további pénzügyi költségek 
nélkül használhat képeket, 
térképeket és egyéb ingye-
nes módszereket, amelyek 
a közkincs részét képezik.

Gyakorlati példa: a "LÉC FÖLÖTT®” minősítési rendszer elsősorban a szabadidősport és 
egyéb események fejlesztését és ellenőrzését célozza, megfelelő minőséget garantálva a 
résztvevőknek, jól szervezett körülmények között. A rendszer követelményeinek megfelelő 
események megkapják a „LÉC FÖLÖTT®" minősítést, amely minőségi garanciát jelent a 
részvevők számára.

Egyebek
 Jól tudjuk, hogy a felsorolt tanácsok nem merítik ki a sportesemények során felhasz-
nálható megoldások teljes listáját. Az ajánlások elkészítése során további példákat sorol-
tunk fel, amelyek nem tartoznak az előző szekciók egyikébe sem. Végezetül megosztjuk 
néhány további javaslatunkat, amelyek kiegészíthetik a modern, környezettudatos és fenn-
tartható sportesemények korábban körvonalazott képét:
• Oktatási anyagok bevezetése: támogassa az olyan termékek használatát, amelyek 

környezettudatosságra tanítanak vagy felhívják a figyelmet a témára.
• Mutassa meg a „zöld” gondolkodást különböző játékos, kreatív módszerekkel, ame-

lyekkel a gyermekek figyelme is leköthető.
• Amikor lehetséges, nyomtasson a papírok mindkét oldalára, hogy csökkentse a papír-

használatot.
• Hangsúlyozza ki a „zöld” megközelítés pozitív tulajdonságait és előnyeit (a negatív 

kampányok nem hatékonyak...).
• Próbáljon meg hasznos promóciós ajándékot kitalálni.
• Ne feledkezzen meg a biztosítási kérdésekről (legyen tisztában saját felelősségével).
Gyakorlati példa: A kvízek és játékok remekül összekapcsolhatók a környezetvédelemmel. A 
SforAE projekt végrehajtása során különböző játékokkal próbáljuk megtanítani a résztve-
vőknek az újrahasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés alapjait és fontosságát.

Összefoglalás
 Az útmutatóban bemutatott példák kiváló ötletforrásként szolgálhatnak Önnek, ame-
lyek segítségével a megszervezett esemény minimális negatív hatással lehet a környezetre. 
Ne feledje azonban, hogy Róma sem egy nap alatt épült, ezért nem feltétlen ajánlott 
minden tanácsot egyszerre bevezetni (habár ezt nagy örömmel fogadjuk). Próbáljon meg 
fokozatosan javítani „zöld” tevékenységein, illetve a meglévőket újakkal kiegészíteni. Így 
idővel akár az összes javaslatunkat felhasználhatja az események szervezésekor. Továbbá, 
a „zöld” gondolkodásmóddal biztosan további hasznos, ökológiailag kiemelkedően jó ötle-
tekre találhat.

Záradék
 A kiadványt a Sport for All and the Environment (Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt (SforAE) partnerei készítették az „Erasmus+ Sport” együttműködési társulás támoga-
tásával (referencia szám: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). A dokumentum a szer-
zők véleményét tükrözi, így az Ügynökség és a Bizottság nem felelős az itt szereplő infor-
mációk felhasználásáért és tartalmáért.

Bevezetés
 A rendezvényszervezők legnagyobb kihívása a sportesemények megrendezése során az 
esemény megfelelő és hatékony előkészítése, valamint a magas szintű sportlehetőségek 
biztosítása. A sporteseményekhez szükséges modern elvárások listája egyre hosszabb, így e 
kiadvány egyik nem titkolt célja az, hogy inspirálja a felelős döntéshozókat, hogy fontolják 
meg a környezet kisebb terhelését. 
 A kiadvány szerzői az előkészítő munkálatok során úgy vélték, hogy számtalan sportág 
aktív űzése igényli az egészséges, tiszta környezetet. Praktikus okokból különböző témákat 
különböztettünk meg, hogy segítsük az olvasó tájékozódását. Ne feledjük, hogy a sporte-
semények megrendezése során az iránymutatások részleges bevezetése is jelentősen csök-
kenti az esemény környezeti terhelését. Amennyiben megfogadja az iránymutatásokat, ne 
feledje ezekről megfelelően tájékoztatni az esemény résztvevőit és nézőit is. Ha ezt jól látha-
tó és világos formában teszi, biztos lehet benne, hogy erőfeszítései 
meghozzák a várt eredményt.

Újrahasznosítás 
 A valóság az, hogy még a legkisebb sportesemények is hulladékkal és 
szemeteléssel járnak. Ne feledje, a legjobb hulladék az, ami létre sem jön. 
Mindazonáltal a résztvevők számára szükséges termékek és anyagok 
biztosítása során törekedjen olyanokat választani, amelyek könnyen újra-
hasznosíthatók, hogy elkerülje a legrosszabb eshetőséget – a hulladékfel-
halmozódást. A fejezet megfogalmazása során a következő szabályok sze-
rint jártunk el: „Hagyjuk a helyet olyan állapotban, ahogy találtuk”, vala-
mint „Amit magunkkal hoztunk, vigyük is haza”.
 Az esemény alatt létrehozott hulladék csökkentéséhez és újrahasz-

nosításához kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Az eseményhez szükséges anyagok vásárlása során győződjön meg 

róla, hogy minden megrendelt árucikk nélkülözhetetlen csomagolá-
sa újrahasznosítható legyen. Részesítse előnyben a könnyen és több-

ször újrahasznosítható anyagokat.
•      Igényeljen a rendezvényhelyszín működtetőjétől szelektív hulladék-

gyűjtést lehetővé tevő szemeteseket, hogy így bátorítsa a résztvevőket 
a megfontolt szemétválogatásra és csökkentse a szeméttelepre jutó hul-

ladékot.
•    Vonja be a résztvevőket a hulladékcsökkentés folyamatába, támogassa a 

környezettudatos gondolkozást és tájékoztassa őket az elérhető újrahasz-
nosítási programokról.

•      Győződjön meg róla, hogy a létrejött hulladék már a kezdetektől fogva szelek-
tíven kerül begyűjtésre a jövőbeli újrahasznosításhoz. Biztosítson jól látható 

helyeken szemeteseket. Győződjön meg róla, hogy a hulladékot végig szelektí-
ven gyűjtik.

•    Használjon megfelelő szelektív hulladékgyűjtőket minden helyszínen, központi 
helyen elhelyezve, jól láthatóan megjelölve és elérhetően.

•      Részesítse előnyben az újrahasznosítható és újrahasznosított termékeket. A csoma-

golás súlya is fontos szempont.
• Minimalizálja a papírhasználatot és maximalizálja a kiosztott tájékoztató dokumentu-

mok használatát.
• Gondolja át a résztvevők várható száma alapján a kinyomtatandó dokumentumok 

másolatainak számát, hogy elkerülje a felesleges többletet.
• Figyeljen oda a mosdók kiürítésére és a megmaradt kéztörlők megtartására.
 Gyakorlati példa: A SforAE projekt valódi végrehajtása érdekében a projekt partnerei 

dobozos ásványvizet biztosítanak a sportesemények szervezőinek. Az italok ingyene-
sek azok számára, akik felhasználják a szelektív hulladékgyűjtéshez biztosított zsáko-
kat és konténereket, hogy az üres alumínium dobozok megfelelően kerülhessenek 
begyűjtésre és újrahasznosításra. További promóciós reklámfelületeket biztosítunk az 
újrahasznosítás előnyeiről. A támogatott események során összegyűjtött alumínium 
dobozok különösen könnyen újrahasznosíthatók, a begyűjtött dobozokat a megfelelő 
újrahasznosítóba kell szállítani, ahol végtelen számban, minőségvesztés nélkül újra-
hasznosíthatók. Ezt hívják állandó anyagnak.

Élelmiszer-hulladék
  Az előző szekcióban megvizsgált hulladéktermelés témája magában 

hordoz egy különös problémát, amellyel úgy gondoltuk, külön érdemes 
foglalkozni, hiszen óriási hatással van a környezetre. Az élelmiszer-hul-
ladékok problémája nagy kihívást jelent a sportesemények rendezőinek. 
Ne feledjük, hogy a csomagolás mindössze kis részét teszi ki a teljes 
termék „környezeti lábnyomának”. A legnagyobb környezeti befolyással a 
csomagolásban lévő tényleges tartalom rendelkezik, amely az élelmisze-
rek esetében nem csupán hatalmas helyigénnyel, hanem ugyanilyen 

magas energiaköltséggel jár együtt a termesztés, beszerzés, előkészítés és 
természetesen a szállítás során. 

 Az élelmiszer-hulladék megszüntetésének ajánlott módszerei:
• Rendeljen ökobarát, helyi előállítású termékeket. Válasszon helyi, szezoná-
lis, organikus termékeket, amennyiben lehetséges. Győződjön meg róla, hogy a 

termékek fenntartható gazdaságokból származnak.
• Minimalizálja az élelmiszer-hulladékot a szükséges mennyiség megfőzésével vagy 

megrendelésével, illetve a különböző komposztáló és élelmiszerbank rendszerek hasz-
nálatával. Biztosítson komposztáló és szelektív hulladékgyűjtőket jól megközelíthető 
helyeken.

• Szerezzen be minimális és/vagy újrahasznosítható csomagolásba csomagolt élelmi-
szereket.

• Győződjön meg róla, hogy legyenek szemetesek a büfékocsik közelében.
• Fontolja meg, milyen étkeztetési szolgáltatás termelné a legkevesebb élelmiszer-hul-

ladékot – a büfékocsis, asztalos-leülős, vagy az étlapos.
• A résztvevők tulajdonságaihoz igazítsa az élelmiszer- és folyadékmennyiségeket – 

ezek eltérőek a felnőttek és a gyerekek, illetve a meleg és hideg évszakokban, illetve a 
különböző fizikai tevékenységek esetén.

Gyakorlati példa: A sportesemények rendezése során ellenőrizze, hogy lehetséges-e a rövid 

lejárati idejű ételeket és italokat a környéken élő rászorulóknak eljuttatni, például egy élel-
miszerbankon keresztül. Érdemes előre utánajárni ennek a lehetőségnek, hogy kellő idő 
álljon rendelkezésre a megvalósításra. Az élelmiszerek komposztálása végleges veszteség, 
így kezelje ezt a lehetőséget az utolsó lehetőségnek.

Szállítás
 Még kisebb sporteseményeket is nehéz lenne elképzelni a résztvevők szállítása nélkül. 
Számos rendezvény követeli meg a rövidebb vagy hosszabb távú utazást. A sportesemények 
előkészítése és megrendezése is gyors és hatékony szállítást igényel, ezért is biztosítottuk 
a legtöbb példát ebben a szekcióban.
 A szállításhoz és közlekedéshez kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Használjon alacsony kibocsájtású technológiákat az esemény megszervezése során.
• Válasszon olyan helyszínt, amely tömegközlekedéssel is megközelíthető.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy gyalogoljanak, vagy használjanak alternatív közlekedési 

lehetőségeket a szén-dioxid  kibocsátás és légszennyezés csökkentése érdekében.
• Az elkerülhetetlenül szükséges járműves utazáshoz ajánlja a telekocsis szolgáltatásokat.
• Tájékoztassa a résztvevőket a könnyen hozzáférhető tömegközlekedési lehetőségekről.
• Használjon alacsony kibocsátású járműveket, kerékpárokat, hibrid autókat stb.
• Válasszon fenntartható, társadalmi felelősségvállalás szempontjából megfelelő szállásle-

hetőségeket a sportesemények közelében.
• A légi utazás rendelkezik a legnagyobb ökológiai lábnyommal, ezért lehetőség szerint 

fontolja meg az alternatívákat.
• A vonatos és buszos utazási lehetőségek kisebb terhelésűek, illetve a terminálok általá-

ban központi elhelyezkedésűek, így még kevésbé van szükség taxis szolgáltatásokra.
• Biztosítson információkat a látogatóknak a különböző térképek, busz és metró útvonalak 

megjelenítésével, hogy miként juthatnak el tömegközlekedéssel a helyszínekre. Biztosít-
son egyenrangú közlekedési lehetőségeket a mozgáskorlátozottak számára is.

• Támogassa a helyi résztvevők közös autós utazását.
• Törekedjen arra, hogy a parkolóhelyek a lehető legkevésbé avatkozzanak bele a környe-

zetbe: ne telepítsen parkolóhelyeket füves vagy növényes területeken, még a védett 
területen kívül sem.

• A természetvédelmi területeken kizárólag kijelölt utakon közlekedjen, szükség esetén 
védje kordonokkal a vadvilágot.

• Biztosítson különleges jutalmat a legzöldebb közlekedési formákat választó utazóknak 
(akik kerékpárral vagy gyalog jönnek).

• Nyújtson kerékpártárolót az esemény területén belül. Ha megoldható, a kerékpárokat 
engedje be a rendezvény területére, az autókat ne.

• Vezessen be korlátozásokat a szponzoroknak/szolgáltatóknak (vállalatonként legfeljebb 
1 autó érkezhessen), és csak maximálisan kihasznált autók parkolhassanak.

• Az online regisztráció során kérdezze meg a résztvevőket, hogy milyen közlekedési 
eszközzel terveznek érkezni.

• Az árucikkek szállítása  során a biztonság megőrzése mellett, használja ki maximálisan a 
gépjárművet.

 Gyakorlati példa: Egy átlagos autó minden egyes liter benzin elégetésével körülbelül 

2,5 kg szén-dioxidot (CO2-ot) termel, míg dízel üzemanyag esetén ez literenként 3 kg 
CO2-ot jelent. A gázolajos motorok esetében a kibocsátás „mindössze” 1,5 kg CO2 az 
elégetett literenkénti gáz után.

Co-sharing (megosztás)
 A folyamatosan változó és újonnan megjelenő üzleti modellek révén különböző válasz-
tások állnak rendelkezésre a Co-sharing (megosztás) szemlélet megvalósítására. Európában 
a tudatos fogyasztás egyre népszerűbb módszere a specializálódott termékek és szolgáltatá-
sok közösségi vagy ideiglenes használata. Így például nem kell időmérő rendszert vásárol-
nunk ahhoz, hogy a sporteseményen a résztvevők láthassák a pontos eredményeiket.
 Az ötlet lényege abban rejlik, hogy az együttműködéssel és bizonyos termékek 
kölcsönzésével korlátozhatóvá válik azok környezetre gyakorolt hatása. 
• Például, korlátozhatjuk a több órát igénybe vevő autós szállítást, helyette választha-

tunk más közlekedési formákat, autókölcsönzéssel kiegészítve.
• Különböző felszerelések, termékek és eszközök kölcsönzése és megosztása.
• Próbáljon meg már meglévő épületeket és infrastruktúrát felhasználni.
• Igyekezzen minél többször felhasználni ugyanazon hirdetéseket és reklámanyagokat 

(ugyanazt a molinót, matricát akár többször is fel lehet használni).
Gyakorlati példa: A SforAE projekt megfelelő megvalósítása érdekében, a partnerek úgy 
döntöttek, hogy együttműködnek a közismert, majdnem páneurópai „Minden doboz 
visszajár” (Every Can Counts) kezdeményezéssel.  A kezdeményezés kidolgozott útmutatást 
nyújt a különböző grafikus anyagokat illetően, illetve a résztvevőknek kiosztott ásványvize 
után megmaradó üres alumínium dobozok begyűjtésében is.

„Zöld” megrendelések
 A „zöld” közbeszerzés nem csupán a közigazgatást érintő kérdés. Egyre több vállalat 
és szervezet fektet nagyobb figyelmet az ökológiai szempontokra a termékek és szolgál-
tatások kiválasztása során.
 A különböző környezetbarát szempontok bevezetése a megrendelések során is alkal-
mazható lenne.
• Biztosítsa, hogy az Ön által alkalmazott kommunikációs módszerek összhangban 

állnak a fenntarthatóság üzenetével, tehát kerülje a felesleges papírok, szórólapok, 
egyebek kinyomtatását.

• Használjon újrahasznosított anyagokból készült termékeket, árucikkeket.
• A mosdókban és a nyomtatáshoz is használjon újrahasznosított papírt.
Gyakorlati példa: A SforAE projektben alumínium dobozokat használtunk az ivóvíz szétosz-
tásához, mivel tudjuk, hogy ez egy állandó anyag, és a világon előállított alumínium közel 
70%-a jelenleg is használatban van valamilyen módon. Ha állandó anyagokból készült 
termékeket rendel, biztos lehet benne, hogy jelentős részük újrahasznosított anyagból áll, 
és a termék a jövőben is minőségvesztés nélkül újrahasznosítható marad.

Önkéntesség
 Az önkéntesek gyakran nagyon értékes segítséget nyújthatnak az esemény során, hiszen 
az önkéntesség valódi elkötelezettséget jelent a projekt és annak céljai iránt. Az önkéntesek 
tehát az egyik legfontosabb részei a „zöld” eseményeknek. 
 Kezdeményezze, hogy a projektben nem közvetlenül érintett emberek is részt vegyenek 
az újrahasznosításban (pl. a résztvevők szülei, barátai, vagy a nézők).
• Bátorítsa a nézőket és a kísérőket, hogy segítsenek a könnyen átruházható feladatok-

ban, pl. a szervezésben, a szemétgyűjtésben, az információterjesztésben, a frissítők 
előkészítésében stb.

• Válassza a helyi önkénteseket, adjon nekik munkát, motiválja őket.
• Vonjon be minél több embert, pl. használjon különböző szlogeneket a reklámokon: „A 

nagyit se hagyd otthon!”, vagy „Hozz el te is valakit!”.
Gyakorlati példa: Néhány vállalat különböző alkalmazotti önkéntes programokat is futtat,  így 
egy szervezettel való együttműködés révén szervezőként akár több tucat önkéntesre is szert 
tehetünk.

Energia
 Az energia kérdése működésünk legkisebb területeit is érinti. Ma már szinte lehetetlen 
villamosenergia nélkül sporteseményt rendezni. Mindazonáltal, mindig találhat olyan 
területeket, amelyek energiafogyasztása csökkenthető.
 Energiafogyasztást csökkentő megoldások vagy alternatív energiaforrások használata:
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen tudnak-e biztosítani természetes megvilágítást és 

légkondicionálást.
• Ha világításra van szükség, győződjön meg róla, hogy az energiatakarékos.
• Minimalizálja a regisztrációs űrlapok használatát, részesítse előnyben az elektronikus 

regisztrációt.
• Vásároljon zöld energiaforrásokat az eseményre, ha azok elérhetőek a területen.
• Kültéri eseménynél kérdezze meg a rendező várost vagy közösséget, milyen hulladék- 

és energiacsökkentési irányelvek vannak érvényben.
• Szabadtéri tűzgyújtás esetén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
• Biztosítson napelemeket a laptopokhoz vagy mobiltelefonokhoz.
• Válasszon megfelelő nagyságú generátort, ha szükséges.
• Próbáljon meg alternatív energiaforrásokat használni az eseményen.
Gyakorlati példa: A sportrendezvény helyszínének megválasztásakor ellenőrizze, milyen 
„passzív” építészeti megoldások elérhetőek. Ne feledje, hogy a kültéri események a  lege-
nergiatakarékosabbak.

Víz
 Számtalan sportág létezik, amely nem végezhető jó minőségű víz nélkül. Ezzel szem-
ben számos régióban vannak problémák a vízforrásokat illetően. Ne feledje, hogy a meg-
rendezett sportesemény értékes erőforrásokat, többek között vizet, különösen ivóvizet 
használ fel.

 Az ajánlásokat a Sport for All and Environment (Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt (SforAE) partnerei fejlesztették ki az „Erasmus+ Sport” kis együttműködési partnerség 
támogatásával (referencia szám: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). A projekt webol-
dala: www.sforae.eu. A hivatalosan 2018. március 8-9-i dátummal kezdődő együttműkö-
déssel létrejött ajánlások a lengyelországi Wrocławban megtartott SforAE találkozók során 
jöttek létre. 

A csapat:
- Benyhe Róbert – Magyar Szabadidősport Szövetség
- dr. inż. Anna Bochynek – Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL
- Gaetan Garcia – The Association For International Sport for All – TAFISA
- Pavlina Hadova – Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky
- dr. Jan Holko – Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky
- Artur Łobocki – Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL
- Gabriela Machová – Česká asociace Sport pro všechny, z. s.
- Radka Mothejzíková – Česká asociace Sport pro všechny, z. s.
- dr. Petőcz Judit – Magyar Szabadidősport Szövetség
- Wojciech Stadnik – Przemyski Klub Biegacza
- Piotr Szwedka – Przemyski Klub Biegacza
- Paweł Wiśnioch – Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL
- Jacek Wodzisławski – Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL
- dr. Grzegorz Żurek – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 A „Sport for All and the Environment” (SforAE – Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt célja, hogy felkeltse mindenki figyelmét a sportban az ökológiailag pozitív viselkedés 
előnyeire. A projekt terve, hogy környezetvédelmi oktatást nyújtson a sporton és a sport 
támogatásán keresztül, biztonságos és tiszta környezetben. Legfőbb üzenete, hogy a fizikai 
aktivitással az emberiség megőrizheti jó egészségét és formáját, meghosszabbíthatja az 
egyének életét, és közben megőrizheti a természeti erőforrásokat, amelyek elengedhetet-
len fontosságúak a környezet szépségének és kiváló állapotának megőrzéséhez az 
következő generációk számára. A SforAE projekt alapját a párhuzamosság képezi. A társulás 
4 ország 5 partneréből áll:
- Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky (Szlovákia)
- Česká asociace Sport pro všechny, z. s. (Csehország)
- Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL (Lengyelország)
- Magyar Szabadidősport Szövetség (Magyarország)
- Przemyski Klub Biegacza (Lengyelország) 

 Az oktatás mellett további cél, hogy erős együttműködés és szinergia alakulhasson ki 
a partnerek között. A projekt részét képezi az ökológiailag fenntartható sportesemények 
megtartásához szükséges iránymutatás közös létrehozása, illetve a témához fűződő 
tapasztalatok megosztása. A további célkitűzések közé tartozik 5 kiemelt esemény meg-
rendezése (minden egyes résztvevő országban 1-1), illetve megközelítőleg 100 különböző 
sportesemény promóciós anyagokkal, ingyenes dobozos vizekkel történő támogatása. A 
megrendezett eseményeknek ökológiailag fenntarthatónak kell lenniük, ideértve az üres 
dobozok begyűjtését és újrahasznosítását is.
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ZÖLD KÉZIKÖNYV
Hogyan szervezzünk fenntartható sporteseményeket

www.aspv.sk/
www.caspv.cz/
www.recal.pl/
www.masport.hu/
www.przemyskiklubbiegacza.pl/


 Csökkentse a vízre gyakorolt negatív hatásokat a következő módszerekkel:
• Racionálisan használja fel a vizet és szabaduljon meg a szennyvíztől.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy spóroljanak a vízzel; helyezzen el figyelmeztetéseket a 

mosdókban.
• Nyújtson tanácsokat a vízfogyasztás csökkentésére.
• Biztosítson megfelelő mennyiségű vizet a résztvevők számára.
• Ha lehetséges, ne juttasson vegyszereket a vízbe a rendezvény során (barnító krémek, 

napvédők).
• Ha a víz hőmérséklete 24˚C feletti, ne használjon zsíros krémeket a hőkezeléshez.
• Ha az esemény vízhez köthető, hívja fel a figyelmet a hely fontosságára és értékére, és 

a vízvédelmi módszerekre. Vigyázzon a halrezervátumokra.
• Ellenőrizze a vízrendszert biztonsági szempontból. .
• Ne dobjon semmit a vízbe.
Gyakorlati példa: Minőségi szénsavmentes ásványvizet biztosítunk a SforAE résztvevőknek, 
amely számos itallal ellentétben gyermekek számára is kiváló választás. Ilyen módon még a 
sportesemények fiatal résztvevői is támogathatják „zöld” projektjeinket azáltal, hogy az üres 
dobozokat szelektíven gyűjtik.

Zaj
 Gyakran előfordul, hogy zaj keletkezik a sporteseményeken (pl szurkolás, koncert, 
hangzavarral járó vetélkedők stb.). Iránymutatásaink ezen a téren legfőképp arra vonatkoz-
nak, hogy próbáljuk meg a túlzott zajtól megóvni az erre érzékeny, értékes környezetet.
 Zajcsökkentési környezetvédelmi példák:
• Figyeljen oda, mennyi zajjal jár az esemény. Dolgozzon össze a helyi közösséggel, 

hiszen ők jobban ismerik a környék adottságait, illetve a zaj hatását, illetve annak 
csökkentési lehetőségeit.

• Ne használjon tűzijátékokat.
• A természetvédelmi helyek közelében használjon inkább több kisebb hangszórót, mint 

egy hatalmas hangrendszert.
• Próbáljon meg csendesebb időszakokat betervezni az események során.
• Ébressze rá az embereket saját hangerejükre – végezzen „túl hangos vagy” teszteket.
Gyakorlati példa: Általában, az eseményeink a 40-70 dB hangerősség közötti tartomány-
ban bocsátanak ki zajt. Ezzel összehasonlítva az erős utcai zaj 90 dB körüli, míg 140 dB a 
vadászgépek motorjának indításával egyenértékű zajt jelent. A WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) legfeljebb 50 dB-es zajt tanácsol napközben a környezetben. 

Légminőség
 A levegő a vízhez hasonlatosan olyan elem, amelynek tisztán tartása alapvető fontossá-
gú, ennek ellenére gyakran nem jut rá elég figyelem az sporteseményeken.
 Módszerek az esemény szervezése és lebonyolítása alatt a szennyező anyagok kibocsá-
tásának visszafogására, illetve a minőségi beltéri levegő (főképp friss levegő) biztosítására:
• Csak olyan anyagokat válasszon beltéri dekorációra, építésre és használatra, amelyek 

nem tartalmaznak vagy bocsátanak ki perzisztens, bioakkumulálódó és/vagy mérgező 
anyagokat.

• Kérjen ablakkal rendelkező szobákat, amelyek könnyen szellőztethetőek és természe-
tes megvilágítással rendelkeznek.

• Próbáljon meg minél több friss levegőt használni.
• Válasszon/használjon passzív épületeket.
• Jelöljön ki dohányzásra szánt területeket, ha szükséges.
Gyakorlati példa: Az egész Európai Unió területén különböző mérőállomások működnek, 
amelyek ellenőrzik a légminőséget körülöttünk. Az eredmények online elérhetők. 
Ellenőrizze a légminőséget a sporteseménye körül, és erről tájékoztassa a résztvevőket is.

Ökolábnyom és annak kiegyenlítése
 Az „ökolábnyom” egy viszonylag összetett vizsgálati módszer, amellyel felmérhetjük, 
sporteseményünk mennyire terhelő a szén-dioxid kibocsátást illetően. Ne feledje, ez egy 
még kialakulóban lévő módszer, azonban ennek kipróbálásától függetlenül igyekezhet 
ellensúlyozni a természetre nehezedő terhelést.
 Az eseményhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás mérésének és csökkentésének 
módszerei: (amit nem tud csökkenteni, azt próbálja meg ellensúlyozni)
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen van-e lehetőség az esemény szén-dioxid kibocsátásá-

nak ellensúlyozására, különböző megújuló energia tanúsítványok beszerzésével.
• Számolja ki az esemény ökolábnyomát. A számításba vonjon bele mindent, amit előre 

lehet tervezni (az anyagok, személyzet és felszerelés szállítását, az esemény során 
felhasznált villamosenergiát stb.).

• Vásároljon megújuló energiakrediteket, hogy ellensúlyozza az eseménnyel járó káros 
anyag-kibocsátást.

• Az eseményt követően, hagyja a helyszínt és a zöld területeket az esemény előtti álla-
potban.

• Használjon környezetbarát felszerelést (sport- és egyéb cikkeket).
• Támogassa az ökobarát megközelítést.
Gyakorlati példa: Próbálja meg kompenzálni a sportesemény által generált szén-dioxid 
mennyiségét. A faültetés ötlete kiváló lehetőség lehet, de fontolja meg az esemény 
energia- és helyigényének csökkentését és átcsoportosítását. Ez a „nulla kibocsá-
tás” szabvány lényege.

Tanúsítványok
 Itt főképp a különböző sporttanúsítványokra kell gondolni. Léteznek a 
zöld eseményekre vonatkozó szakértői tanúsítványi rendszerek is. A brit BSI 
8901 szabvány például nem közvetlenül sporteseményekre vonatkozik, de 
átfogó módszert biztosít az esemény környezetvédelmi szempontok alapján 
történő vizsgálatára.
 Használja a közkincsekre vonatkozó módszereket. Így 
további pénzügyi költségek 
nélkül használhat képeket, 
térképeket és egyéb ingye-
nes módszereket, amelyek 
a közkincs részét képezik.

Gyakorlati példa: a "LÉC FÖLÖTT®” minősítési rendszer elsősorban a szabadidősport és 
egyéb események fejlesztését és ellenőrzését célozza, megfelelő minőséget garantálva a 
résztvevőknek, jól szervezett körülmények között. A rendszer követelményeinek megfelelő 
események megkapják a „LÉC FÖLÖTT®" minősítést, amely minőségi garanciát jelent a 
részvevők számára.

Egyebek
 Jól tudjuk, hogy a felsorolt tanácsok nem merítik ki a sportesemények során felhasz-
nálható megoldások teljes listáját. Az ajánlások elkészítése során további példákat sorol-
tunk fel, amelyek nem tartoznak az előző szekciók egyikébe sem. Végezetül megosztjuk 
néhány további javaslatunkat, amelyek kiegészíthetik a modern, környezettudatos és fenn-
tartható sportesemények korábban körvonalazott képét:
• Oktatási anyagok bevezetése: támogassa az olyan termékek használatát, amelyek 

környezettudatosságra tanítanak vagy felhívják a figyelmet a témára.
• Mutassa meg a „zöld” gondolkodást különböző játékos, kreatív módszerekkel, ame-

lyekkel a gyermekek figyelme is leköthető.
• Amikor lehetséges, nyomtasson a papírok mindkét oldalára, hogy csökkentse a papír-

használatot.
• Hangsúlyozza ki a „zöld” megközelítés pozitív tulajdonságait és előnyeit (a negatív 

kampányok nem hatékonyak...).
• Próbáljon meg hasznos promóciós ajándékot kitalálni.
• Ne feledkezzen meg a biztosítási kérdésekről (legyen tisztában saját felelősségével).
Gyakorlati példa: A kvízek és játékok remekül összekapcsolhatók a környezetvédelemmel. A 
SforAE projekt végrehajtása során különböző játékokkal próbáljuk megtanítani a résztve-
vőknek az újrahasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés alapjait és fontosságát.

Összefoglalás
 Az útmutatóban bemutatott példák kiváló ötletforrásként szolgálhatnak Önnek, ame-
lyek segítségével a megszervezett esemény minimális negatív hatással lehet a környezetre. 
Ne feledje azonban, hogy Róma sem egy nap alatt épült, ezért nem feltétlen ajánlott 
minden tanácsot egyszerre bevezetni (habár ezt nagy örömmel fogadjuk). Próbáljon meg 
fokozatosan javítani „zöld” tevékenységein, illetve a meglévőket újakkal kiegészíteni. Így 
idővel akár az összes javaslatunkat felhasználhatja az események szervezésekor. Továbbá, 
a „zöld” gondolkodásmóddal biztosan további hasznos, ökológiailag kiemelkedően jó ötle-
tekre találhat.

Záradék
 A kiadványt a Sport for All and the Environment (Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt (SforAE) partnerei készítették az „Erasmus+ Sport” együttműködési társulás támoga-
tásával (referencia szám: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). A dokumentum a szer-
zők véleményét tükrözi, így az Ügynökség és a Bizottság nem felelős az itt szereplő infor-
mációk felhasználásáért és tartalmáért.

Bevezetés
 A rendezvényszervezők legnagyobb kihívása a sportesemények megrendezése során az 
esemény megfelelő és hatékony előkészítése, valamint a magas szintű sportlehetőségek 
biztosítása. A sporteseményekhez szükséges modern elvárások listája egyre hosszabb, így e 
kiadvány egyik nem titkolt célja az, hogy inspirálja a felelős döntéshozókat, hogy fontolják 
meg a környezet kisebb terhelését. 
 A kiadvány szerzői az előkészítő munkálatok során úgy vélték, hogy számtalan sportág 
aktív űzése igényli az egészséges, tiszta környezetet. Praktikus okokból különböző témákat 
különböztettünk meg, hogy segítsük az olvasó tájékozódását. Ne feledjük, hogy a sporte-
semények megrendezése során az iránymutatások részleges bevezetése is jelentősen csök-
kenti az esemény környezeti terhelését. Amennyiben megfogadja az iránymutatásokat, ne 
feledje ezekről megfelelően tájékoztatni az esemény résztvevőit és nézőit is. Ha ezt jól látha-
tó és világos formában teszi, biztos lehet benne, hogy erőfeszítései 
meghozzák a várt eredményt.

Újrahasznosítás 
 A valóság az, hogy még a legkisebb sportesemények is hulladékkal és 
szemeteléssel járnak. Ne feledje, a legjobb hulladék az, ami létre sem jön. 
Mindazonáltal a résztvevők számára szükséges termékek és anyagok 
biztosítása során törekedjen olyanokat választani, amelyek könnyen újra-
hasznosíthatók, hogy elkerülje a legrosszabb eshetőséget – a hulladékfel-
halmozódást. A fejezet megfogalmazása során a következő szabályok sze-
rint jártunk el: „Hagyjuk a helyet olyan állapotban, ahogy találtuk”, vala-
mint „Amit magunkkal hoztunk, vigyük is haza”.
 Az esemény alatt létrehozott hulladék csökkentéséhez és újrahasz-

nosításához kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Az eseményhez szükséges anyagok vásárlása során győződjön meg 

róla, hogy minden megrendelt árucikk nélkülözhetetlen csomagolá-
sa újrahasznosítható legyen. Részesítse előnyben a könnyen és több-

ször újrahasznosítható anyagokat.
•      Igényeljen a rendezvényhelyszín működtetőjétől szelektív hulladék-

gyűjtést lehetővé tevő szemeteseket, hogy így bátorítsa a résztvevőket 
a megfontolt szemétválogatásra és csökkentse a szeméttelepre jutó hul-

ladékot.
•    Vonja be a résztvevőket a hulladékcsökkentés folyamatába, támogassa a 

környezettudatos gondolkozást és tájékoztassa őket az elérhető újrahasz-
nosítási programokról.

•      Győződjön meg róla, hogy a létrejött hulladék már a kezdetektől fogva szelek-
tíven kerül begyűjtésre a jövőbeli újrahasznosításhoz. Biztosítson jól látható 

helyeken szemeteseket. Győződjön meg róla, hogy a hulladékot végig szelektí-
ven gyűjtik.

•    Használjon megfelelő szelektív hulladékgyűjtőket minden helyszínen, központi 
helyen elhelyezve, jól láthatóan megjelölve és elérhetően.

•      Részesítse előnyben az újrahasznosítható és újrahasznosított termékeket. A csoma-

golás súlya is fontos szempont.
• Minimalizálja a papírhasználatot és maximalizálja a kiosztott tájékoztató dokumentu-

mok használatát.
• Gondolja át a résztvevők várható száma alapján a kinyomtatandó dokumentumok 

másolatainak számát, hogy elkerülje a felesleges többletet.
• Figyeljen oda a mosdók kiürítésére és a megmaradt kéztörlők megtartására.
 Gyakorlati példa: A SforAE projekt valódi végrehajtása érdekében a projekt partnerei 

dobozos ásványvizet biztosítanak a sportesemények szervezőinek. Az italok ingyene-
sek azok számára, akik felhasználják a szelektív hulladékgyűjtéshez biztosított zsáko-
kat és konténereket, hogy az üres alumínium dobozok megfelelően kerülhessenek 
begyűjtésre és újrahasznosításra. További promóciós reklámfelületeket biztosítunk az 
újrahasznosítás előnyeiről. A támogatott események során összegyűjtött alumínium 
dobozok különösen könnyen újrahasznosíthatók, a begyűjtött dobozokat a megfelelő 
újrahasznosítóba kell szállítani, ahol végtelen számban, minőségvesztés nélkül újra-
hasznosíthatók. Ezt hívják állandó anyagnak.

Élelmiszer-hulladék
  Az előző szekcióban megvizsgált hulladéktermelés témája magában 

hordoz egy különös problémát, amellyel úgy gondoltuk, külön érdemes 
foglalkozni, hiszen óriási hatással van a környezetre. Az élelmiszer-hul-
ladékok problémája nagy kihívást jelent a sportesemények rendezőinek. 
Ne feledjük, hogy a csomagolás mindössze kis részét teszi ki a teljes 
termék „környezeti lábnyomának”. A legnagyobb környezeti befolyással a 
csomagolásban lévő tényleges tartalom rendelkezik, amely az élelmisze-
rek esetében nem csupán hatalmas helyigénnyel, hanem ugyanilyen 

magas energiaköltséggel jár együtt a termesztés, beszerzés, előkészítés és 
természetesen a szállítás során. 

 Az élelmiszer-hulladék megszüntetésének ajánlott módszerei:
• Rendeljen ökobarát, helyi előállítású termékeket. Válasszon helyi, szezoná-
lis, organikus termékeket, amennyiben lehetséges. Győződjön meg róla, hogy a 

termékek fenntartható gazdaságokból származnak.
• Minimalizálja az élelmiszer-hulladékot a szükséges mennyiség megfőzésével vagy 

megrendelésével, illetve a különböző komposztáló és élelmiszerbank rendszerek hasz-
nálatával. Biztosítson komposztáló és szelektív hulladékgyűjtőket jól megközelíthető 
helyeken.

• Szerezzen be minimális és/vagy újrahasznosítható csomagolásba csomagolt élelmi-
szereket.

• Győződjön meg róla, hogy legyenek szemetesek a büfékocsik közelében.
• Fontolja meg, milyen étkeztetési szolgáltatás termelné a legkevesebb élelmiszer-hul-

ladékot – a büfékocsis, asztalos-leülős, vagy az étlapos.
• A résztvevők tulajdonságaihoz igazítsa az élelmiszer- és folyadékmennyiségeket – 

ezek eltérőek a felnőttek és a gyerekek, illetve a meleg és hideg évszakokban, illetve a 
különböző fizikai tevékenységek esetén.

Gyakorlati példa: A sportesemények rendezése során ellenőrizze, hogy lehetséges-e a rövid 

lejárati idejű ételeket és italokat a környéken élő rászorulóknak eljuttatni, például egy élel-
miszerbankon keresztül. Érdemes előre utánajárni ennek a lehetőségnek, hogy kellő idő 
álljon rendelkezésre a megvalósításra. Az élelmiszerek komposztálása végleges veszteség, 
így kezelje ezt a lehetőséget az utolsó lehetőségnek.

Szállítás
 Még kisebb sporteseményeket is nehéz lenne elképzelni a résztvevők szállítása nélkül. 
Számos rendezvény követeli meg a rövidebb vagy hosszabb távú utazást. A sportesemények 
előkészítése és megrendezése is gyors és hatékony szállítást igényel, ezért is biztosítottuk 
a legtöbb példát ebben a szekcióban.
 A szállításhoz és közlekedéshez kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Használjon alacsony kibocsájtású technológiákat az esemény megszervezése során.
• Válasszon olyan helyszínt, amely tömegközlekedéssel is megközelíthető.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy gyalogoljanak, vagy használjanak alternatív közlekedési 

lehetőségeket a szén-dioxid  kibocsátás és légszennyezés csökkentése érdekében.
• Az elkerülhetetlenül szükséges járműves utazáshoz ajánlja a telekocsis szolgáltatásokat.
• Tájékoztassa a résztvevőket a könnyen hozzáférhető tömegközlekedési lehetőségekről.
• Használjon alacsony kibocsátású járműveket, kerékpárokat, hibrid autókat stb.
• Válasszon fenntartható, társadalmi felelősségvállalás szempontjából megfelelő szállásle-

hetőségeket a sportesemények közelében.
• A légi utazás rendelkezik a legnagyobb ökológiai lábnyommal, ezért lehetőség szerint 

fontolja meg az alternatívákat.
• A vonatos és buszos utazási lehetőségek kisebb terhelésűek, illetve a terminálok általá-

ban központi elhelyezkedésűek, így még kevésbé van szükség taxis szolgáltatásokra.
• Biztosítson információkat a látogatóknak a különböző térképek, busz és metró útvonalak 

megjelenítésével, hogy miként juthatnak el tömegközlekedéssel a helyszínekre. Biztosít-
son egyenrangú közlekedési lehetőségeket a mozgáskorlátozottak számára is.

• Támogassa a helyi résztvevők közös autós utazását.
• Törekedjen arra, hogy a parkolóhelyek a lehető legkevésbé avatkozzanak bele a környe-

zetbe: ne telepítsen parkolóhelyeket füves vagy növényes területeken, még a védett 
területen kívül sem.

• A természetvédelmi területeken kizárólag kijelölt utakon közlekedjen, szükség esetén 
védje kordonokkal a vadvilágot.

• Biztosítson különleges jutalmat a legzöldebb közlekedési formákat választó utazóknak 
(akik kerékpárral vagy gyalog jönnek).

• Nyújtson kerékpártárolót az esemény területén belül. Ha megoldható, a kerékpárokat 
engedje be a rendezvény területére, az autókat ne.

• Vezessen be korlátozásokat a szponzoroknak/szolgáltatóknak (vállalatonként legfeljebb 
1 autó érkezhessen), és csak maximálisan kihasznált autók parkolhassanak.

• Az online regisztráció során kérdezze meg a résztvevőket, hogy milyen közlekedési 
eszközzel terveznek érkezni.

• Az árucikkek szállítása  során a biztonság megőrzése mellett, használja ki maximálisan a 
gépjárművet.

 Gyakorlati példa: Egy átlagos autó minden egyes liter benzin elégetésével körülbelül 

2,5 kg szén-dioxidot (CO2-ot) termel, míg dízel üzemanyag esetén ez literenként 3 kg 
CO2-ot jelent. A gázolajos motorok esetében a kibocsátás „mindössze” 1,5 kg CO2 az 
elégetett literenkénti gáz után.

Co-sharing (megosztás)
 A folyamatosan változó és újonnan megjelenő üzleti modellek révén különböző válasz-
tások állnak rendelkezésre a Co-sharing (megosztás) szemlélet megvalósítására. Európában 
a tudatos fogyasztás egyre népszerűbb módszere a specializálódott termékek és szolgáltatá-
sok közösségi vagy ideiglenes használata. Így például nem kell időmérő rendszert vásárol-
nunk ahhoz, hogy a sporteseményen a résztvevők láthassák a pontos eredményeiket.
 Az ötlet lényege abban rejlik, hogy az együttműködéssel és bizonyos termékek 
kölcsönzésével korlátozhatóvá válik azok környezetre gyakorolt hatása. 
• Például, korlátozhatjuk a több órát igénybe vevő autós szállítást, helyette választha-

tunk más közlekedési formákat, autókölcsönzéssel kiegészítve.
• Különböző felszerelések, termékek és eszközök kölcsönzése és megosztása.
• Próbáljon meg már meglévő épületeket és infrastruktúrát felhasználni.
• Igyekezzen minél többször felhasználni ugyanazon hirdetéseket és reklámanyagokat 

(ugyanazt a molinót, matricát akár többször is fel lehet használni).
Gyakorlati példa: A SforAE projekt megfelelő megvalósítása érdekében, a partnerek úgy 
döntöttek, hogy együttműködnek a közismert, majdnem páneurópai „Minden doboz 
visszajár” (Every Can Counts) kezdeményezéssel.  A kezdeményezés kidolgozott útmutatást 
nyújt a különböző grafikus anyagokat illetően, illetve a résztvevőknek kiosztott ásványvize 
után megmaradó üres alumínium dobozok begyűjtésében is.

„Zöld” megrendelések
 A „zöld” közbeszerzés nem csupán a közigazgatást érintő kérdés. Egyre több vállalat 
és szervezet fektet nagyobb figyelmet az ökológiai szempontokra a termékek és szolgál-
tatások kiválasztása során.
 A különböző környezetbarát szempontok bevezetése a megrendelések során is alkal-
mazható lenne.
• Biztosítsa, hogy az Ön által alkalmazott kommunikációs módszerek összhangban 

állnak a fenntarthatóság üzenetével, tehát kerülje a felesleges papírok, szórólapok, 
egyebek kinyomtatását.

• Használjon újrahasznosított anyagokból készült termékeket, árucikkeket.
• A mosdókban és a nyomtatáshoz is használjon újrahasznosított papírt.
Gyakorlati példa: A SforAE projektben alumínium dobozokat használtunk az ivóvíz szétosz-
tásához, mivel tudjuk, hogy ez egy állandó anyag, és a világon előállított alumínium közel 
70%-a jelenleg is használatban van valamilyen módon. Ha állandó anyagokból készült 
termékeket rendel, biztos lehet benne, hogy jelentős részük újrahasznosított anyagból áll, 
és a termék a jövőben is minőségvesztés nélkül újrahasznosítható marad.

Önkéntesség
 Az önkéntesek gyakran nagyon értékes segítséget nyújthatnak az esemény során, hiszen 
az önkéntesség valódi elkötelezettséget jelent a projekt és annak céljai iránt. Az önkéntesek 
tehát az egyik legfontosabb részei a „zöld” eseményeknek. 
 Kezdeményezze, hogy a projektben nem közvetlenül érintett emberek is részt vegyenek 
az újrahasznosításban (pl. a résztvevők szülei, barátai, vagy a nézők).
• Bátorítsa a nézőket és a kísérőket, hogy segítsenek a könnyen átruházható feladatok-

ban, pl. a szervezésben, a szemétgyűjtésben, az információterjesztésben, a frissítők 
előkészítésében stb.

• Válassza a helyi önkénteseket, adjon nekik munkát, motiválja őket.
• Vonjon be minél több embert, pl. használjon különböző szlogeneket a reklámokon: „A 

nagyit se hagyd otthon!”, vagy „Hozz el te is valakit!”.
Gyakorlati példa: Néhány vállalat különböző alkalmazotti önkéntes programokat is futtat,  így 
egy szervezettel való együttműködés révén szervezőként akár több tucat önkéntesre is szert 
tehetünk.

Energia
 Az energia kérdése működésünk legkisebb területeit is érinti. Ma már szinte lehetetlen 
villamosenergia nélkül sporteseményt rendezni. Mindazonáltal, mindig találhat olyan 
területeket, amelyek energiafogyasztása csökkenthető.
 Energiafogyasztást csökkentő megoldások vagy alternatív energiaforrások használata:
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen tudnak-e biztosítani természetes megvilágítást és 

légkondicionálást.
• Ha világításra van szükség, győződjön meg róla, hogy az energiatakarékos.
• Minimalizálja a regisztrációs űrlapok használatát, részesítse előnyben az elektronikus 

regisztrációt.
• Vásároljon zöld energiaforrásokat az eseményre, ha azok elérhetőek a területen.
• Kültéri eseménynél kérdezze meg a rendező várost vagy közösséget, milyen hulladék- 

és energiacsökkentési irányelvek vannak érvényben.
• Szabadtéri tűzgyújtás esetén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
• Biztosítson napelemeket a laptopokhoz vagy mobiltelefonokhoz.
• Válasszon megfelelő nagyságú generátort, ha szükséges.
• Próbáljon meg alternatív energiaforrásokat használni az eseményen.
Gyakorlati példa: A sportrendezvény helyszínének megválasztásakor ellenőrizze, milyen 
„passzív” építészeti megoldások elérhetőek. Ne feledje, hogy a kültéri események a  lege-
nergiatakarékosabbak.

Víz
 Számtalan sportág létezik, amely nem végezhető jó minőségű víz nélkül. Ezzel szem-
ben számos régióban vannak problémák a vízforrásokat illetően. Ne feledje, hogy a meg-
rendezett sportesemény értékes erőforrásokat, többek között vizet, különösen ivóvizet 
használ fel.
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ZÖLD KÉZIKÖNYV
Hogyan szervezzünk fenntartható sporteseményeket



 Csökkentse a vízre gyakorolt negatív hatásokat a következő módszerekkel:
• Racionálisan használja fel a vizet és szabaduljon meg a szennyvíztől.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy spóroljanak a vízzel; helyezzen el figyelmeztetéseket a 

mosdókban.
• Nyújtson tanácsokat a vízfogyasztás csökkentésére.
• Biztosítson megfelelő mennyiségű vizet a résztvevők számára.
• Ha lehetséges, ne juttasson vegyszereket a vízbe a rendezvény során (barnító krémek, 

napvédők).
• Ha a víz hőmérséklete 24˚C feletti, ne használjon zsíros krémeket a hőkezeléshez.
• Ha az esemény vízhez köthető, hívja fel a figyelmet a hely fontosságára és értékére, és 

a vízvédelmi módszerekre. Vigyázzon a halrezervátumokra.
• Ellenőrizze a vízrendszert biztonsági szempontból. .
• Ne dobjon semmit a vízbe.
Gyakorlati példa: Minőségi szénsavmentes ásványvizet biztosítunk a SforAE résztvevőknek, 
amely számos itallal ellentétben gyermekek számára is kiváló választás. Ilyen módon még a 
sportesemények fiatal résztvevői is támogathatják „zöld” projektjeinket azáltal, hogy az üres 
dobozokat szelektíven gyűjtik.

Zaj
 Gyakran előfordul, hogy zaj keletkezik a sporteseményeken (pl szurkolás, koncert, 
hangzavarral járó vetélkedők stb.). Iránymutatásaink ezen a téren legfőképp arra vonatkoz-
nak, hogy próbáljuk meg a túlzott zajtól megóvni az erre érzékeny, értékes környezetet.
 Zajcsökkentési környezetvédelmi példák:
• Figyeljen oda, mennyi zajjal jár az esemény. Dolgozzon össze a helyi közösséggel, 

hiszen ők jobban ismerik a környék adottságait, illetve a zaj hatását, illetve annak 
csökkentési lehetőségeit.

• Ne használjon tűzijátékokat.
• A természetvédelmi helyek közelében használjon inkább több kisebb hangszórót, mint 

egy hatalmas hangrendszert.
• Próbáljon meg csendesebb időszakokat betervezni az események során.
• Ébressze rá az embereket saját hangerejükre – végezzen „túl hangos vagy” teszteket.
Gyakorlati példa: Általában, az eseményeink a 40-70 dB hangerősség közötti tartomány-
ban bocsátanak ki zajt. Ezzel összehasonlítva az erős utcai zaj 90 dB körüli, míg 140 dB a 
vadászgépek motorjának indításával egyenértékű zajt jelent. A WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) legfeljebb 50 dB-es zajt tanácsol napközben a környezetben. 

Légminőség
 A levegő a vízhez hasonlatosan olyan elem, amelynek tisztán tartása alapvető fontossá-
gú, ennek ellenére gyakran nem jut rá elég figyelem az sporteseményeken.
 Módszerek az esemény szervezése és lebonyolítása alatt a szennyező anyagok kibocsá-
tásának visszafogására, illetve a minőségi beltéri levegő (főképp friss levegő) biztosítására:
• Csak olyan anyagokat válasszon beltéri dekorációra, építésre és használatra, amelyek 

nem tartalmaznak vagy bocsátanak ki perzisztens, bioakkumulálódó és/vagy mérgező 
anyagokat.

• Kérjen ablakkal rendelkező szobákat, amelyek könnyen szellőztethetőek és természe-
tes megvilágítással rendelkeznek.

• Próbáljon meg minél több friss levegőt használni.
• Válasszon/használjon passzív épületeket.
• Jelöljön ki dohányzásra szánt területeket, ha szükséges.
Gyakorlati példa: Az egész Európai Unió területén különböző mérőállomások működnek, 
amelyek ellenőrzik a légminőséget körülöttünk. Az eredmények online elérhetők. 
Ellenőrizze a légminőséget a sporteseménye körül, és erről tájékoztassa a résztvevőket is.

Ökolábnyom és annak kiegyenlítése
 Az „ökolábnyom” egy viszonylag összetett vizsgálati módszer, amellyel felmérhetjük, 
sporteseményünk mennyire terhelő a szén-dioxid kibocsátást illetően. Ne feledje, ez egy 
még kialakulóban lévő módszer, azonban ennek kipróbálásától függetlenül igyekezhet 
ellensúlyozni a természetre nehezedő terhelést.
 Az eseményhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás mérésének és csökkentésének 
módszerei: (amit nem tud csökkenteni, azt próbálja meg ellensúlyozni)
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen van-e lehetőség az esemény szén-dioxid kibocsátásá-

nak ellensúlyozására, különböző megújuló energia tanúsítványok beszerzésével.
• Számolja ki az esemény ökolábnyomát. A számításba vonjon bele mindent, amit előre 

lehet tervezni (az anyagok, személyzet és felszerelés szállítását, az esemény során 
felhasznált villamosenergiát stb.).

• Vásároljon megújuló energiakrediteket, hogy ellensúlyozza az eseménnyel járó káros 
anyag-kibocsátást.

• Az eseményt követően, hagyja a helyszínt és a zöld területeket az esemény előtti álla-
potban.

• Használjon környezetbarát felszerelést (sport- és egyéb cikkeket).
• Támogassa az ökobarát megközelítést.
Gyakorlati példa: Próbálja meg kompenzálni a sportesemény által generált szén-dioxid 
mennyiségét. A faültetés ötlete kiváló lehetőség lehet, de fontolja meg az esemény 
energia- és helyigényének csökkentését és átcsoportosítását. Ez a „nulla kibocsá-
tás” szabvány lényege.

Tanúsítványok
 Itt főképp a különböző sporttanúsítványokra kell gondolni. Léteznek a 
zöld eseményekre vonatkozó szakértői tanúsítványi rendszerek is. A brit BSI 
8901 szabvány például nem közvetlenül sporteseményekre vonatkozik, de 
átfogó módszert biztosít az esemény környezetvédelmi szempontok alapján 
történő vizsgálatára.
 Használja a közkincsekre vonatkozó módszereket. Így 
további pénzügyi költségek 
nélkül használhat képeket, 
térképeket és egyéb ingye-
nes módszereket, amelyek 
a közkincs részét képezik.

Gyakorlati példa: a "LÉC FÖLÖTT®” minősítési rendszer elsősorban a szabadidősport és 
egyéb események fejlesztését és ellenőrzését célozza, megfelelő minőséget garantálva a 
résztvevőknek, jól szervezett körülmények között. A rendszer követelményeinek megfelelő 
események megkapják a „LÉC FÖLÖTT®" minősítést, amely minőségi garanciát jelent a 
részvevők számára.

Egyebek
 Jól tudjuk, hogy a felsorolt tanácsok nem merítik ki a sportesemények során felhasz-
nálható megoldások teljes listáját. Az ajánlások elkészítése során további példákat sorol-
tunk fel, amelyek nem tartoznak az előző szekciók egyikébe sem. Végezetül megosztjuk 
néhány további javaslatunkat, amelyek kiegészíthetik a modern, környezettudatos és fenn-
tartható sportesemények korábban körvonalazott képét:
• Oktatási anyagok bevezetése: támogassa az olyan termékek használatát, amelyek 

környezettudatosságra tanítanak vagy felhívják a figyelmet a témára.
• Mutassa meg a „zöld” gondolkodást különböző játékos, kreatív módszerekkel, ame-

lyekkel a gyermekek figyelme is leköthető.
• Amikor lehetséges, nyomtasson a papírok mindkét oldalára, hogy csökkentse a papír-

használatot.
• Hangsúlyozza ki a „zöld” megközelítés pozitív tulajdonságait és előnyeit (a negatív 

kampányok nem hatékonyak...).
• Próbáljon meg hasznos promóciós ajándékot kitalálni.
• Ne feledkezzen meg a biztosítási kérdésekről (legyen tisztában saját felelősségével).
Gyakorlati példa: A kvízek és játékok remekül összekapcsolhatók a környezetvédelemmel. A 
SforAE projekt végrehajtása során különböző játékokkal próbáljuk megtanítani a résztve-
vőknek az újrahasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés alapjait és fontosságát.

Összefoglalás
 Az útmutatóban bemutatott példák kiváló ötletforrásként szolgálhatnak Önnek, ame-
lyek segítségével a megszervezett esemény minimális negatív hatással lehet a környezetre. 
Ne feledje azonban, hogy Róma sem egy nap alatt épült, ezért nem feltétlen ajánlott 
minden tanácsot egyszerre bevezetni (habár ezt nagy örömmel fogadjuk). Próbáljon meg 
fokozatosan javítani „zöld” tevékenységein, illetve a meglévőket újakkal kiegészíteni. Így 
idővel akár az összes javaslatunkat felhasználhatja az események szervezésekor. Továbbá, 
a „zöld” gondolkodásmóddal biztosan további hasznos, ökológiailag kiemelkedően jó ötle-
tekre találhat.

Záradék
 A kiadványt a Sport for All and the Environment (Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt (SforAE) partnerei készítették az „Erasmus+ Sport” együttműködési társulás támoga-
tásával (referencia szám: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). A dokumentum a szer-
zők véleményét tükrözi, így az Ügynökség és a Bizottság nem felelős az itt szereplő infor-
mációk felhasználásáért és tartalmáért.

Bevezetés
 A rendezvényszervezők legnagyobb kihívása a sportesemények megrendezése során az 
esemény megfelelő és hatékony előkészítése, valamint a magas szintű sportlehetőségek 
biztosítása. A sporteseményekhez szükséges modern elvárások listája egyre hosszabb, így e 
kiadvány egyik nem titkolt célja az, hogy inspirálja a felelős döntéshozókat, hogy fontolják 
meg a környezet kisebb terhelését. 
 A kiadvány szerzői az előkészítő munkálatok során úgy vélték, hogy számtalan sportág 
aktív űzése igényli az egészséges, tiszta környezetet. Praktikus okokból különböző témákat 
különböztettünk meg, hogy segítsük az olvasó tájékozódását. Ne feledjük, hogy a sporte-
semények megrendezése során az iránymutatások részleges bevezetése is jelentősen csök-
kenti az esemény környezeti terhelését. Amennyiben megfogadja az iránymutatásokat, ne 
feledje ezekről megfelelően tájékoztatni az esemény résztvevőit és nézőit is. Ha ezt jól látha-
tó és világos formában teszi, biztos lehet benne, hogy erőfeszítései 
meghozzák a várt eredményt.

Újrahasznosítás 
 A valóság az, hogy még a legkisebb sportesemények is hulladékkal és 
szemeteléssel járnak. Ne feledje, a legjobb hulladék az, ami létre sem jön. 
Mindazonáltal a résztvevők számára szükséges termékek és anyagok 
biztosítása során törekedjen olyanokat választani, amelyek könnyen újra-
hasznosíthatók, hogy elkerülje a legrosszabb eshetőséget – a hulladékfel-
halmozódást. A fejezet megfogalmazása során a következő szabályok sze-
rint jártunk el: „Hagyjuk a helyet olyan állapotban, ahogy találtuk”, vala-
mint „Amit magunkkal hoztunk, vigyük is haza”.
 Az esemény alatt létrehozott hulladék csökkentéséhez és újrahasz-

nosításához kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Az eseményhez szükséges anyagok vásárlása során győződjön meg 

róla, hogy minden megrendelt árucikk nélkülözhetetlen csomagolá-
sa újrahasznosítható legyen. Részesítse előnyben a könnyen és több-

ször újrahasznosítható anyagokat.
•      Igényeljen a rendezvényhelyszín működtetőjétől szelektív hulladék-

gyűjtést lehetővé tevő szemeteseket, hogy így bátorítsa a résztvevőket 
a megfontolt szemétválogatásra és csökkentse a szeméttelepre jutó hul-

ladékot.
•    Vonja be a résztvevőket a hulladékcsökkentés folyamatába, támogassa a 

környezettudatos gondolkozást és tájékoztassa őket az elérhető újrahasz-
nosítási programokról.

•      Győződjön meg róla, hogy a létrejött hulladék már a kezdetektől fogva szelek-
tíven kerül begyűjtésre a jövőbeli újrahasznosításhoz. Biztosítson jól látható 

helyeken szemeteseket. Győződjön meg róla, hogy a hulladékot végig szelektí-
ven gyűjtik.

•    Használjon megfelelő szelektív hulladékgyűjtőket minden helyszínen, központi 
helyen elhelyezve, jól láthatóan megjelölve és elérhetően.

•      Részesítse előnyben az újrahasznosítható és újrahasznosított termékeket. A csoma-

golás súlya is fontos szempont.
• Minimalizálja a papírhasználatot és maximalizálja a kiosztott tájékoztató dokumentu-

mok használatát.
• Gondolja át a résztvevők várható száma alapján a kinyomtatandó dokumentumok 

másolatainak számát, hogy elkerülje a felesleges többletet.
• Figyeljen oda a mosdók kiürítésére és a megmaradt kéztörlők megtartására.
 Gyakorlati példa: A SforAE projekt valódi végrehajtása érdekében a projekt partnerei 

dobozos ásványvizet biztosítanak a sportesemények szervezőinek. Az italok ingyene-
sek azok számára, akik felhasználják a szelektív hulladékgyűjtéshez biztosított zsáko-
kat és konténereket, hogy az üres alumínium dobozok megfelelően kerülhessenek 
begyűjtésre és újrahasznosításra. További promóciós reklámfelületeket biztosítunk az 
újrahasznosítás előnyeiről. A támogatott események során összegyűjtött alumínium 
dobozok különösen könnyen újrahasznosíthatók, a begyűjtött dobozokat a megfelelő 
újrahasznosítóba kell szállítani, ahol végtelen számban, minőségvesztés nélkül újra-
hasznosíthatók. Ezt hívják állandó anyagnak.

Élelmiszer-hulladék
  Az előző szekcióban megvizsgált hulladéktermelés témája magában 

hordoz egy különös problémát, amellyel úgy gondoltuk, külön érdemes 
foglalkozni, hiszen óriási hatással van a környezetre. Az élelmiszer-hul-
ladékok problémája nagy kihívást jelent a sportesemények rendezőinek. 
Ne feledjük, hogy a csomagolás mindössze kis részét teszi ki a teljes 
termék „környezeti lábnyomának”. A legnagyobb környezeti befolyással a 
csomagolásban lévő tényleges tartalom rendelkezik, amely az élelmisze-
rek esetében nem csupán hatalmas helyigénnyel, hanem ugyanilyen 

magas energiaköltséggel jár együtt a termesztés, beszerzés, előkészítés és 
természetesen a szállítás során. 

 Az élelmiszer-hulladék megszüntetésének ajánlott módszerei:
• Rendeljen ökobarát, helyi előállítású termékeket. Válasszon helyi, szezoná-
lis, organikus termékeket, amennyiben lehetséges. Győződjön meg róla, hogy a 

termékek fenntartható gazdaságokból származnak.
• Minimalizálja az élelmiszer-hulladékot a szükséges mennyiség megfőzésével vagy 

megrendelésével, illetve a különböző komposztáló és élelmiszerbank rendszerek hasz-
nálatával. Biztosítson komposztáló és szelektív hulladékgyűjtőket jól megközelíthető 
helyeken.

• Szerezzen be minimális és/vagy újrahasznosítható csomagolásba csomagolt élelmi-
szereket.

• Győződjön meg róla, hogy legyenek szemetesek a büfékocsik közelében.
• Fontolja meg, milyen étkeztetési szolgáltatás termelné a legkevesebb élelmiszer-hul-

ladékot – a büfékocsis, asztalos-leülős, vagy az étlapos.
• A résztvevők tulajdonságaihoz igazítsa az élelmiszer- és folyadékmennyiségeket – 

ezek eltérőek a felnőttek és a gyerekek, illetve a meleg és hideg évszakokban, illetve a 
különböző fizikai tevékenységek esetén.

Gyakorlati példa: A sportesemények rendezése során ellenőrizze, hogy lehetséges-e a rövid 

lejárati idejű ételeket és italokat a környéken élő rászorulóknak eljuttatni, például egy élel-
miszerbankon keresztül. Érdemes előre utánajárni ennek a lehetőségnek, hogy kellő idő 
álljon rendelkezésre a megvalósításra. Az élelmiszerek komposztálása végleges veszteség, 
így kezelje ezt a lehetőséget az utolsó lehetőségnek.

Szállítás
 Még kisebb sporteseményeket is nehéz lenne elképzelni a résztvevők szállítása nélkül. 
Számos rendezvény követeli meg a rövidebb vagy hosszabb távú utazást. A sportesemények 
előkészítése és megrendezése is gyors és hatékony szállítást igényel, ezért is biztosítottuk 
a legtöbb példát ebben a szekcióban.
 A szállításhoz és közlekedéshez kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Használjon alacsony kibocsájtású technológiákat az esemény megszervezése során.
• Válasszon olyan helyszínt, amely tömegközlekedéssel is megközelíthető.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy gyalogoljanak, vagy használjanak alternatív közlekedési 

lehetőségeket a szén-dioxid  kibocsátás és légszennyezés csökkentése érdekében.
• Az elkerülhetetlenül szükséges járműves utazáshoz ajánlja a telekocsis szolgáltatásokat.
• Tájékoztassa a résztvevőket a könnyen hozzáférhető tömegközlekedési lehetőségekről.
• Használjon alacsony kibocsátású járműveket, kerékpárokat, hibrid autókat stb.
• Válasszon fenntartható, társadalmi felelősségvállalás szempontjából megfelelő szállásle-

hetőségeket a sportesemények közelében.
• A légi utazás rendelkezik a legnagyobb ökológiai lábnyommal, ezért lehetőség szerint 

fontolja meg az alternatívákat.
• A vonatos és buszos utazási lehetőségek kisebb terhelésűek, illetve a terminálok általá-

ban központi elhelyezkedésűek, így még kevésbé van szükség taxis szolgáltatásokra.
• Biztosítson információkat a látogatóknak a különböző térképek, busz és metró útvonalak 

megjelenítésével, hogy miként juthatnak el tömegközlekedéssel a helyszínekre. Biztosít-
son egyenrangú közlekedési lehetőségeket a mozgáskorlátozottak számára is.

• Támogassa a helyi résztvevők közös autós utazását.
• Törekedjen arra, hogy a parkolóhelyek a lehető legkevésbé avatkozzanak bele a környe-

zetbe: ne telepítsen parkolóhelyeket füves vagy növényes területeken, még a védett 
területen kívül sem.

• A természetvédelmi területeken kizárólag kijelölt utakon közlekedjen, szükség esetén 
védje kordonokkal a vadvilágot.

• Biztosítson különleges jutalmat a legzöldebb közlekedési formákat választó utazóknak 
(akik kerékpárral vagy gyalog jönnek).

• Nyújtson kerékpártárolót az esemény területén belül. Ha megoldható, a kerékpárokat 
engedje be a rendezvény területére, az autókat ne.

• Vezessen be korlátozásokat a szponzoroknak/szolgáltatóknak (vállalatonként legfeljebb 
1 autó érkezhessen), és csak maximálisan kihasznált autók parkolhassanak.

• Az online regisztráció során kérdezze meg a résztvevőket, hogy milyen közlekedési 
eszközzel terveznek érkezni.

• Az árucikkek szállítása  során a biztonság megőrzése mellett, használja ki maximálisan a 
gépjárművet.

 Gyakorlati példa: Egy átlagos autó minden egyes liter benzin elégetésével körülbelül 

2,5 kg szén-dioxidot (CO2-ot) termel, míg dízel üzemanyag esetén ez literenként 3 kg 
CO2-ot jelent. A gázolajos motorok esetében a kibocsátás „mindössze” 1,5 kg CO2 az 
elégetett literenkénti gáz után.

Co-sharing (megosztás)
 A folyamatosan változó és újonnan megjelenő üzleti modellek révén különböző válasz-
tások állnak rendelkezésre a Co-sharing (megosztás) szemlélet megvalósítására. Európában 
a tudatos fogyasztás egyre népszerűbb módszere a specializálódott termékek és szolgáltatá-
sok közösségi vagy ideiglenes használata. Így például nem kell időmérő rendszert vásárol-
nunk ahhoz, hogy a sporteseményen a résztvevők láthassák a pontos eredményeiket.
 Az ötlet lényege abban rejlik, hogy az együttműködéssel és bizonyos termékek 
kölcsönzésével korlátozhatóvá válik azok környezetre gyakorolt hatása. 
• Például, korlátozhatjuk a több órát igénybe vevő autós szállítást, helyette választha-

tunk más közlekedési formákat, autókölcsönzéssel kiegészítve.
• Különböző felszerelések, termékek és eszközök kölcsönzése és megosztása.
• Próbáljon meg már meglévő épületeket és infrastruktúrát felhasználni.
• Igyekezzen minél többször felhasználni ugyanazon hirdetéseket és reklámanyagokat 

(ugyanazt a molinót, matricát akár többször is fel lehet használni).
Gyakorlati példa: A SforAE projekt megfelelő megvalósítása érdekében, a partnerek úgy 
döntöttek, hogy együttműködnek a közismert, majdnem páneurópai „Minden doboz 
visszajár” (Every Can Counts) kezdeményezéssel.  A kezdeményezés kidolgozott útmutatást 
nyújt a különböző grafikus anyagokat illetően, illetve a résztvevőknek kiosztott ásványvize 
után megmaradó üres alumínium dobozok begyűjtésében is.

„Zöld” megrendelések
 A „zöld” közbeszerzés nem csupán a közigazgatást érintő kérdés. Egyre több vállalat 
és szervezet fektet nagyobb figyelmet az ökológiai szempontokra a termékek és szolgál-
tatások kiválasztása során.
 A különböző környezetbarát szempontok bevezetése a megrendelések során is alkal-
mazható lenne.
• Biztosítsa, hogy az Ön által alkalmazott kommunikációs módszerek összhangban 

állnak a fenntarthatóság üzenetével, tehát kerülje a felesleges papírok, szórólapok, 
egyebek kinyomtatását.

• Használjon újrahasznosított anyagokból készült termékeket, árucikkeket.
• A mosdókban és a nyomtatáshoz is használjon újrahasznosított papírt.
Gyakorlati példa: A SforAE projektben alumínium dobozokat használtunk az ivóvíz szétosz-
tásához, mivel tudjuk, hogy ez egy állandó anyag, és a világon előállított alumínium közel 
70%-a jelenleg is használatban van valamilyen módon. Ha állandó anyagokból készült 
termékeket rendel, biztos lehet benne, hogy jelentős részük újrahasznosított anyagból áll, 
és a termék a jövőben is minőségvesztés nélkül újrahasznosítható marad.

Önkéntesség
 Az önkéntesek gyakran nagyon értékes segítséget nyújthatnak az esemény során, hiszen 
az önkéntesség valódi elkötelezettséget jelent a projekt és annak céljai iránt. Az önkéntesek 
tehát az egyik legfontosabb részei a „zöld” eseményeknek. 
 Kezdeményezze, hogy a projektben nem közvetlenül érintett emberek is részt vegyenek 
az újrahasznosításban (pl. a résztvevők szülei, barátai, vagy a nézők).
• Bátorítsa a nézőket és a kísérőket, hogy segítsenek a könnyen átruházható feladatok-

ban, pl. a szervezésben, a szemétgyűjtésben, az információterjesztésben, a frissítők 
előkészítésében stb.

• Válassza a helyi önkénteseket, adjon nekik munkát, motiválja őket.
• Vonjon be minél több embert, pl. használjon különböző szlogeneket a reklámokon: „A 

nagyit se hagyd otthon!”, vagy „Hozz el te is valakit!”.
Gyakorlati példa: Néhány vállalat különböző alkalmazotti önkéntes programokat is futtat,  így 
egy szervezettel való együttműködés révén szervezőként akár több tucat önkéntesre is szert 
tehetünk.

Energia
 Az energia kérdése működésünk legkisebb területeit is érinti. Ma már szinte lehetetlen 
villamosenergia nélkül sporteseményt rendezni. Mindazonáltal, mindig találhat olyan 
területeket, amelyek energiafogyasztása csökkenthető.
 Energiafogyasztást csökkentő megoldások vagy alternatív energiaforrások használata:
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen tudnak-e biztosítani természetes megvilágítást és 

légkondicionálást.
• Ha világításra van szükség, győződjön meg róla, hogy az energiatakarékos.
• Minimalizálja a regisztrációs űrlapok használatát, részesítse előnyben az elektronikus 

regisztrációt.
• Vásároljon zöld energiaforrásokat az eseményre, ha azok elérhetőek a területen.
• Kültéri eseménynél kérdezze meg a rendező várost vagy közösséget, milyen hulladék- 

és energiacsökkentési irányelvek vannak érvényben.
• Szabadtéri tűzgyújtás esetén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
• Biztosítson napelemeket a laptopokhoz vagy mobiltelefonokhoz.
• Válasszon megfelelő nagyságú generátort, ha szükséges.
• Próbáljon meg alternatív energiaforrásokat használni az eseményen.
Gyakorlati példa: A sportrendezvény helyszínének megválasztásakor ellenőrizze, milyen 
„passzív” építészeti megoldások elérhetőek. Ne feledje, hogy a kültéri események a  lege-
nergiatakarékosabbak.

Víz
 Számtalan sportág létezik, amely nem végezhető jó minőségű víz nélkül. Ezzel szem-
ben számos régióban vannak problémák a vízforrásokat illetően. Ne feledje, hogy a meg-
rendezett sportesemény értékes erőforrásokat, többek között vizet, különösen ivóvizet 
használ fel.

5/12.oldal

ZÖLD KÉZIKÖNYV
Hogyan szervezzünk fenntartható sporteseményeket



 Csökkentse a vízre gyakorolt negatív hatásokat a következő módszerekkel:
• Racionálisan használja fel a vizet és szabaduljon meg a szennyvíztől.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy spóroljanak a vízzel; helyezzen el figyelmeztetéseket a 

mosdókban.
• Nyújtson tanácsokat a vízfogyasztás csökkentésére.
• Biztosítson megfelelő mennyiségű vizet a résztvevők számára.
• Ha lehetséges, ne juttasson vegyszereket a vízbe a rendezvény során (barnító krémek, 

napvédők).
• Ha a víz hőmérséklete 24˚C feletti, ne használjon zsíros krémeket a hőkezeléshez.
• Ha az esemény vízhez köthető, hívja fel a figyelmet a hely fontosságára és értékére, és 

a vízvédelmi módszerekre. Vigyázzon a halrezervátumokra.
• Ellenőrizze a vízrendszert biztonsági szempontból. .
• Ne dobjon semmit a vízbe.
Gyakorlati példa: Minőségi szénsavmentes ásványvizet biztosítunk a SforAE résztvevőknek, 
amely számos itallal ellentétben gyermekek számára is kiváló választás. Ilyen módon még a 
sportesemények fiatal résztvevői is támogathatják „zöld” projektjeinket azáltal, hogy az üres 
dobozokat szelektíven gyűjtik.

Zaj
 Gyakran előfordul, hogy zaj keletkezik a sporteseményeken (pl szurkolás, koncert, 
hangzavarral járó vetélkedők stb.). Iránymutatásaink ezen a téren legfőképp arra vonatkoz-
nak, hogy próbáljuk meg a túlzott zajtól megóvni az erre érzékeny, értékes környezetet.
 Zajcsökkentési környezetvédelmi példák:
• Figyeljen oda, mennyi zajjal jár az esemény. Dolgozzon össze a helyi közösséggel, 

hiszen ők jobban ismerik a környék adottságait, illetve a zaj hatását, illetve annak 
csökkentési lehetőségeit.

• Ne használjon tűzijátékokat.
• A természetvédelmi helyek közelében használjon inkább több kisebb hangszórót, mint 

egy hatalmas hangrendszert.
• Próbáljon meg csendesebb időszakokat betervezni az események során.
• Ébressze rá az embereket saját hangerejükre – végezzen „túl hangos vagy” teszteket.
Gyakorlati példa: Általában, az eseményeink a 40-70 dB hangerősség közötti tartomány-
ban bocsátanak ki zajt. Ezzel összehasonlítva az erős utcai zaj 90 dB körüli, míg 140 dB a 
vadászgépek motorjának indításával egyenértékű zajt jelent. A WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) legfeljebb 50 dB-es zajt tanácsol napközben a környezetben. 

Légminőség
 A levegő a vízhez hasonlatosan olyan elem, amelynek tisztán tartása alapvető fontossá-
gú, ennek ellenére gyakran nem jut rá elég figyelem az sporteseményeken.
 Módszerek az esemény szervezése és lebonyolítása alatt a szennyező anyagok kibocsá-
tásának visszafogására, illetve a minőségi beltéri levegő (főképp friss levegő) biztosítására:
• Csak olyan anyagokat válasszon beltéri dekorációra, építésre és használatra, amelyek 

nem tartalmaznak vagy bocsátanak ki perzisztens, bioakkumulálódó és/vagy mérgező 
anyagokat.

• Kérjen ablakkal rendelkező szobákat, amelyek könnyen szellőztethetőek és természe-
tes megvilágítással rendelkeznek.

• Próbáljon meg minél több friss levegőt használni.
• Válasszon/használjon passzív épületeket.
• Jelöljön ki dohányzásra szánt területeket, ha szükséges.
Gyakorlati példa: Az egész Európai Unió területén különböző mérőállomások működnek, 
amelyek ellenőrzik a légminőséget körülöttünk. Az eredmények online elérhetők. 
Ellenőrizze a légminőséget a sporteseménye körül, és erről tájékoztassa a résztvevőket is.

Ökolábnyom és annak kiegyenlítése
 Az „ökolábnyom” egy viszonylag összetett vizsgálati módszer, amellyel felmérhetjük, 
sporteseményünk mennyire terhelő a szén-dioxid kibocsátást illetően. Ne feledje, ez egy 
még kialakulóban lévő módszer, azonban ennek kipróbálásától függetlenül igyekezhet 
ellensúlyozni a természetre nehezedő terhelést.
 Az eseményhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás mérésének és csökkentésének 
módszerei: (amit nem tud csökkenteni, azt próbálja meg ellensúlyozni)
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen van-e lehetőség az esemény szén-dioxid kibocsátásá-

nak ellensúlyozására, különböző megújuló energia tanúsítványok beszerzésével.
• Számolja ki az esemény ökolábnyomát. A számításba vonjon bele mindent, amit előre 

lehet tervezni (az anyagok, személyzet és felszerelés szállítását, az esemény során 
felhasznált villamosenergiát stb.).

• Vásároljon megújuló energiakrediteket, hogy ellensúlyozza az eseménnyel járó káros 
anyag-kibocsátást.

• Az eseményt követően, hagyja a helyszínt és a zöld területeket az esemény előtti álla-
potban.

• Használjon környezetbarát felszerelést (sport- és egyéb cikkeket).
• Támogassa az ökobarát megközelítést.
Gyakorlati példa: Próbálja meg kompenzálni a sportesemény által generált szén-dioxid 
mennyiségét. A faültetés ötlete kiváló lehetőség lehet, de fontolja meg az esemény 
energia- és helyigényének csökkentését és átcsoportosítását. Ez a „nulla kibocsá-
tás” szabvány lényege.

Tanúsítványok
 Itt főképp a különböző sporttanúsítványokra kell gondolni. Léteznek a 
zöld eseményekre vonatkozó szakértői tanúsítványi rendszerek is. A brit BSI 
8901 szabvány például nem közvetlenül sporteseményekre vonatkozik, de 
átfogó módszert biztosít az esemény környezetvédelmi szempontok alapján 
történő vizsgálatára.
 Használja a közkincsekre vonatkozó módszereket. Így 
további pénzügyi költségek 
nélkül használhat képeket, 
térképeket és egyéb ingye-
nes módszereket, amelyek 
a közkincs részét képezik.

Gyakorlati példa: a "LÉC FÖLÖTT®” minősítési rendszer elsősorban a szabadidősport és 
egyéb események fejlesztését és ellenőrzését célozza, megfelelő minőséget garantálva a 
résztvevőknek, jól szervezett körülmények között. A rendszer követelményeinek megfelelő 
események megkapják a „LÉC FÖLÖTT®" minősítést, amely minőségi garanciát jelent a 
részvevők számára.

Egyebek
 Jól tudjuk, hogy a felsorolt tanácsok nem merítik ki a sportesemények során felhasz-
nálható megoldások teljes listáját. Az ajánlások elkészítése során további példákat sorol-
tunk fel, amelyek nem tartoznak az előző szekciók egyikébe sem. Végezetül megosztjuk 
néhány további javaslatunkat, amelyek kiegészíthetik a modern, környezettudatos és fenn-
tartható sportesemények korábban körvonalazott képét:
• Oktatási anyagok bevezetése: támogassa az olyan termékek használatát, amelyek 

környezettudatosságra tanítanak vagy felhívják a figyelmet a témára.
• Mutassa meg a „zöld” gondolkodást különböző játékos, kreatív módszerekkel, ame-

lyekkel a gyermekek figyelme is leköthető.
• Amikor lehetséges, nyomtasson a papírok mindkét oldalára, hogy csökkentse a papír-

használatot.
• Hangsúlyozza ki a „zöld” megközelítés pozitív tulajdonságait és előnyeit (a negatív 

kampányok nem hatékonyak...).
• Próbáljon meg hasznos promóciós ajándékot kitalálni.
• Ne feledkezzen meg a biztosítási kérdésekről (legyen tisztában saját felelősségével).
Gyakorlati példa: A kvízek és játékok remekül összekapcsolhatók a környezetvédelemmel. A 
SforAE projekt végrehajtása során különböző játékokkal próbáljuk megtanítani a résztve-
vőknek az újrahasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés alapjait és fontosságát.

Összefoglalás
 Az útmutatóban bemutatott példák kiváló ötletforrásként szolgálhatnak Önnek, ame-
lyek segítségével a megszervezett esemény minimális negatív hatással lehet a környezetre. 
Ne feledje azonban, hogy Róma sem egy nap alatt épült, ezért nem feltétlen ajánlott 
minden tanácsot egyszerre bevezetni (habár ezt nagy örömmel fogadjuk). Próbáljon meg 
fokozatosan javítani „zöld” tevékenységein, illetve a meglévőket újakkal kiegészíteni. Így 
idővel akár az összes javaslatunkat felhasználhatja az események szervezésekor. Továbbá, 
a „zöld” gondolkodásmóddal biztosan további hasznos, ökológiailag kiemelkedően jó ötle-
tekre találhat.

Záradék
 A kiadványt a Sport for All and the Environment (Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt (SforAE) partnerei készítették az „Erasmus+ Sport” együttműködési társulás támoga-
tásával (referencia szám: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). A dokumentum a szer-
zők véleményét tükrözi, így az Ügynökség és a Bizottság nem felelős az itt szereplő infor-
mációk felhasználásáért és tartalmáért.

Bevezetés
 A rendezvényszervezők legnagyobb kihívása a sportesemények megrendezése során az 
esemény megfelelő és hatékony előkészítése, valamint a magas szintű sportlehetőségek 
biztosítása. A sporteseményekhez szükséges modern elvárások listája egyre hosszabb, így e 
kiadvány egyik nem titkolt célja az, hogy inspirálja a felelős döntéshozókat, hogy fontolják 
meg a környezet kisebb terhelését. 
 A kiadvány szerzői az előkészítő munkálatok során úgy vélték, hogy számtalan sportág 
aktív űzése igényli az egészséges, tiszta környezetet. Praktikus okokból különböző témákat 
különböztettünk meg, hogy segítsük az olvasó tájékozódását. Ne feledjük, hogy a sporte-
semények megrendezése során az iránymutatások részleges bevezetése is jelentősen csök-
kenti az esemény környezeti terhelését. Amennyiben megfogadja az iránymutatásokat, ne 
feledje ezekről megfelelően tájékoztatni az esemény résztvevőit és nézőit is. Ha ezt jól látha-
tó és világos formában teszi, biztos lehet benne, hogy erőfeszítései 
meghozzák a várt eredményt.

Újrahasznosítás 
 A valóság az, hogy még a legkisebb sportesemények is hulladékkal és 
szemeteléssel járnak. Ne feledje, a legjobb hulladék az, ami létre sem jön. 
Mindazonáltal a résztvevők számára szükséges termékek és anyagok 
biztosítása során törekedjen olyanokat választani, amelyek könnyen újra-
hasznosíthatók, hogy elkerülje a legrosszabb eshetőséget – a hulladékfel-
halmozódást. A fejezet megfogalmazása során a következő szabályok sze-
rint jártunk el: „Hagyjuk a helyet olyan állapotban, ahogy találtuk”, vala-
mint „Amit magunkkal hoztunk, vigyük is haza”.
 Az esemény alatt létrehozott hulladék csökkentéséhez és újrahasz-

nosításához kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Az eseményhez szükséges anyagok vásárlása során győződjön meg 

róla, hogy minden megrendelt árucikk nélkülözhetetlen csomagolá-
sa újrahasznosítható legyen. Részesítse előnyben a könnyen és több-

ször újrahasznosítható anyagokat.
•      Igényeljen a rendezvényhelyszín működtetőjétől szelektív hulladék-

gyűjtést lehetővé tevő szemeteseket, hogy így bátorítsa a résztvevőket 
a megfontolt szemétválogatásra és csökkentse a szeméttelepre jutó hul-

ladékot.
•    Vonja be a résztvevőket a hulladékcsökkentés folyamatába, támogassa a 

környezettudatos gondolkozást és tájékoztassa őket az elérhető újrahasz-
nosítási programokról.

•      Győződjön meg róla, hogy a létrejött hulladék már a kezdetektől fogva szelek-
tíven kerül begyűjtésre a jövőbeli újrahasznosításhoz. Biztosítson jól látható 

helyeken szemeteseket. Győződjön meg róla, hogy a hulladékot végig szelektí-
ven gyűjtik.

•    Használjon megfelelő szelektív hulladékgyűjtőket minden helyszínen, központi 
helyen elhelyezve, jól láthatóan megjelölve és elérhetően.

•      Részesítse előnyben az újrahasznosítható és újrahasznosított termékeket. A csoma-

golás súlya is fontos szempont.
• Minimalizálja a papírhasználatot és maximalizálja a kiosztott tájékoztató dokumentu-

mok használatát.
• Gondolja át a résztvevők várható száma alapján a kinyomtatandó dokumentumok 

másolatainak számát, hogy elkerülje a felesleges többletet.
• Figyeljen oda a mosdók kiürítésére és a megmaradt kéztörlők megtartására.
 Gyakorlati példa: A SforAE projekt valódi végrehajtása érdekében a projekt partnerei 

dobozos ásványvizet biztosítanak a sportesemények szervezőinek. Az italok ingyene-
sek azok számára, akik felhasználják a szelektív hulladékgyűjtéshez biztosított zsáko-
kat és konténereket, hogy az üres alumínium dobozok megfelelően kerülhessenek 
begyűjtésre és újrahasznosításra. További promóciós reklámfelületeket biztosítunk az 
újrahasznosítás előnyeiről. A támogatott események során összegyűjtött alumínium 
dobozok különösen könnyen újrahasznosíthatók, a begyűjtött dobozokat a megfelelő 
újrahasznosítóba kell szállítani, ahol végtelen számban, minőségvesztés nélkül újra-
hasznosíthatók. Ezt hívják állandó anyagnak.

Élelmiszer-hulladék
  Az előző szekcióban megvizsgált hulladéktermelés témája magában 

hordoz egy különös problémát, amellyel úgy gondoltuk, külön érdemes 
foglalkozni, hiszen óriási hatással van a környezetre. Az élelmiszer-hul-
ladékok problémája nagy kihívást jelent a sportesemények rendezőinek. 
Ne feledjük, hogy a csomagolás mindössze kis részét teszi ki a teljes 
termék „környezeti lábnyomának”. A legnagyobb környezeti befolyással a 
csomagolásban lévő tényleges tartalom rendelkezik, amely az élelmisze-
rek esetében nem csupán hatalmas helyigénnyel, hanem ugyanilyen 

magas energiaköltséggel jár együtt a termesztés, beszerzés, előkészítés és 
természetesen a szállítás során. 

 Az élelmiszer-hulladék megszüntetésének ajánlott módszerei:
• Rendeljen ökobarát, helyi előállítású termékeket. Válasszon helyi, szezoná-
lis, organikus termékeket, amennyiben lehetséges. Győződjön meg róla, hogy a 

termékek fenntartható gazdaságokból származnak.
• Minimalizálja az élelmiszer-hulladékot a szükséges mennyiség megfőzésével vagy 

megrendelésével, illetve a különböző komposztáló és élelmiszerbank rendszerek hasz-
nálatával. Biztosítson komposztáló és szelektív hulladékgyűjtőket jól megközelíthető 
helyeken.

• Szerezzen be minimális és/vagy újrahasznosítható csomagolásba csomagolt élelmi-
szereket.

• Győződjön meg róla, hogy legyenek szemetesek a büfékocsik közelében.
• Fontolja meg, milyen étkeztetési szolgáltatás termelné a legkevesebb élelmiszer-hul-

ladékot – a büfékocsis, asztalos-leülős, vagy az étlapos.
• A résztvevők tulajdonságaihoz igazítsa az élelmiszer- és folyadékmennyiségeket – 

ezek eltérőek a felnőttek és a gyerekek, illetve a meleg és hideg évszakokban, illetve a 
különböző fizikai tevékenységek esetén.

Gyakorlati példa: A sportesemények rendezése során ellenőrizze, hogy lehetséges-e a rövid 

lejárati idejű ételeket és italokat a környéken élő rászorulóknak eljuttatni, például egy élel-
miszerbankon keresztül. Érdemes előre utánajárni ennek a lehetőségnek, hogy kellő idő 
álljon rendelkezésre a megvalósításra. Az élelmiszerek komposztálása végleges veszteség, 
így kezelje ezt a lehetőséget az utolsó lehetőségnek.

Szállítás
 Még kisebb sporteseményeket is nehéz lenne elképzelni a résztvevők szállítása nélkül. 
Számos rendezvény követeli meg a rövidebb vagy hosszabb távú utazást. A sportesemények 
előkészítése és megrendezése is gyors és hatékony szállítást igényel, ezért is biztosítottuk 
a legtöbb példát ebben a szekcióban.
 A szállításhoz és közlekedéshez kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Használjon alacsony kibocsájtású technológiákat az esemény megszervezése során.
• Válasszon olyan helyszínt, amely tömegközlekedéssel is megközelíthető.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy gyalogoljanak, vagy használjanak alternatív közlekedési 

lehetőségeket a szén-dioxid  kibocsátás és légszennyezés csökkentése érdekében.
• Az elkerülhetetlenül szükséges járműves utazáshoz ajánlja a telekocsis szolgáltatásokat.
• Tájékoztassa a résztvevőket a könnyen hozzáférhető tömegközlekedési lehetőségekről.
• Használjon alacsony kibocsátású járműveket, kerékpárokat, hibrid autókat stb.
• Válasszon fenntartható, társadalmi felelősségvállalás szempontjából megfelelő szállásle-

hetőségeket a sportesemények közelében.
• A légi utazás rendelkezik a legnagyobb ökológiai lábnyommal, ezért lehetőség szerint 

fontolja meg az alternatívákat.
• A vonatos és buszos utazási lehetőségek kisebb terhelésűek, illetve a terminálok általá-

ban központi elhelyezkedésűek, így még kevésbé van szükség taxis szolgáltatásokra.
• Biztosítson információkat a látogatóknak a különböző térképek, busz és metró útvonalak 

megjelenítésével, hogy miként juthatnak el tömegközlekedéssel a helyszínekre. Biztosít-
son egyenrangú közlekedési lehetőségeket a mozgáskorlátozottak számára is.

• Támogassa a helyi résztvevők közös autós utazását.
• Törekedjen arra, hogy a parkolóhelyek a lehető legkevésbé avatkozzanak bele a környe-

zetbe: ne telepítsen parkolóhelyeket füves vagy növényes területeken, még a védett 
területen kívül sem.

• A természetvédelmi területeken kizárólag kijelölt utakon közlekedjen, szükség esetén 
védje kordonokkal a vadvilágot.

• Biztosítson különleges jutalmat a legzöldebb közlekedési formákat választó utazóknak 
(akik kerékpárral vagy gyalog jönnek).

• Nyújtson kerékpártárolót az esemény területén belül. Ha megoldható, a kerékpárokat 
engedje be a rendezvény területére, az autókat ne.

• Vezessen be korlátozásokat a szponzoroknak/szolgáltatóknak (vállalatonként legfeljebb 
1 autó érkezhessen), és csak maximálisan kihasznált autók parkolhassanak.

• Az online regisztráció során kérdezze meg a résztvevőket, hogy milyen közlekedési 
eszközzel terveznek érkezni.

• Az árucikkek szállítása  során a biztonság megőrzése mellett, használja ki maximálisan a 
gépjárművet.

 Gyakorlati példa: Egy átlagos autó minden egyes liter benzin elégetésével körülbelül 

2,5 kg szén-dioxidot (CO2-ot) termel, míg dízel üzemanyag esetén ez literenként 3 kg 
CO2-ot jelent. A gázolajos motorok esetében a kibocsátás „mindössze” 1,5 kg CO2 az 
elégetett literenkénti gáz után.

Co-sharing (megosztás)
 A folyamatosan változó és újonnan megjelenő üzleti modellek révén különböző válasz-
tások állnak rendelkezésre a Co-sharing (megosztás) szemlélet megvalósítására. Európában 
a tudatos fogyasztás egyre népszerűbb módszere a specializálódott termékek és szolgáltatá-
sok közösségi vagy ideiglenes használata. Így például nem kell időmérő rendszert vásárol-
nunk ahhoz, hogy a sporteseményen a résztvevők láthassák a pontos eredményeiket.
 Az ötlet lényege abban rejlik, hogy az együttműködéssel és bizonyos termékek 
kölcsönzésével korlátozhatóvá válik azok környezetre gyakorolt hatása. 
• Például, korlátozhatjuk a több órát igénybe vevő autós szállítást, helyette választha-

tunk más közlekedési formákat, autókölcsönzéssel kiegészítve.
• Különböző felszerelések, termékek és eszközök kölcsönzése és megosztása.
• Próbáljon meg már meglévő épületeket és infrastruktúrát felhasználni.
• Igyekezzen minél többször felhasználni ugyanazon hirdetéseket és reklámanyagokat 

(ugyanazt a molinót, matricát akár többször is fel lehet használni).
Gyakorlati példa: A SforAE projekt megfelelő megvalósítása érdekében, a partnerek úgy 
döntöttek, hogy együttműködnek a közismert, majdnem páneurópai „Minden doboz 
visszajár” (Every Can Counts) kezdeményezéssel.  A kezdeményezés kidolgozott útmutatást 
nyújt a különböző grafikus anyagokat illetően, illetve a résztvevőknek kiosztott ásványvize 
után megmaradó üres alumínium dobozok begyűjtésében is.

„Zöld” megrendelések
 A „zöld” közbeszerzés nem csupán a közigazgatást érintő kérdés. Egyre több vállalat 
és szervezet fektet nagyobb figyelmet az ökológiai szempontokra a termékek és szolgál-
tatások kiválasztása során.
 A különböző környezetbarát szempontok bevezetése a megrendelések során is alkal-
mazható lenne.
• Biztosítsa, hogy az Ön által alkalmazott kommunikációs módszerek összhangban 

állnak a fenntarthatóság üzenetével, tehát kerülje a felesleges papírok, szórólapok, 
egyebek kinyomtatását.

• Használjon újrahasznosított anyagokból készült termékeket, árucikkeket.
• A mosdókban és a nyomtatáshoz is használjon újrahasznosított papírt.
Gyakorlati példa: A SforAE projektben alumínium dobozokat használtunk az ivóvíz szétosz-
tásához, mivel tudjuk, hogy ez egy állandó anyag, és a világon előállított alumínium közel 
70%-a jelenleg is használatban van valamilyen módon. Ha állandó anyagokból készült 
termékeket rendel, biztos lehet benne, hogy jelentős részük újrahasznosított anyagból áll, 
és a termék a jövőben is minőségvesztés nélkül újrahasznosítható marad.

Önkéntesség
 Az önkéntesek gyakran nagyon értékes segítséget nyújthatnak az esemény során, hiszen 
az önkéntesség valódi elkötelezettséget jelent a projekt és annak céljai iránt. Az önkéntesek 
tehát az egyik legfontosabb részei a „zöld” eseményeknek. 
 Kezdeményezze, hogy a projektben nem közvetlenül érintett emberek is részt vegyenek 
az újrahasznosításban (pl. a résztvevők szülei, barátai, vagy a nézők).
• Bátorítsa a nézőket és a kísérőket, hogy segítsenek a könnyen átruházható feladatok-

ban, pl. a szervezésben, a szemétgyűjtésben, az információterjesztésben, a frissítők 
előkészítésében stb.

• Válassza a helyi önkénteseket, adjon nekik munkát, motiválja őket.
• Vonjon be minél több embert, pl. használjon különböző szlogeneket a reklámokon: „A 

nagyit se hagyd otthon!”, vagy „Hozz el te is valakit!”.
Gyakorlati példa: Néhány vállalat különböző alkalmazotti önkéntes programokat is futtat,  így 
egy szervezettel való együttműködés révén szervezőként akár több tucat önkéntesre is szert 
tehetünk.

Energia
 Az energia kérdése működésünk legkisebb területeit is érinti. Ma már szinte lehetetlen 
villamosenergia nélkül sporteseményt rendezni. Mindazonáltal, mindig találhat olyan 
területeket, amelyek energiafogyasztása csökkenthető.
 Energiafogyasztást csökkentő megoldások vagy alternatív energiaforrások használata:
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen tudnak-e biztosítani természetes megvilágítást és 

légkondicionálást.
• Ha világításra van szükség, győződjön meg róla, hogy az energiatakarékos.
• Minimalizálja a regisztrációs űrlapok használatát, részesítse előnyben az elektronikus 

regisztrációt.
• Vásároljon zöld energiaforrásokat az eseményre, ha azok elérhetőek a területen.
• Kültéri eseménynél kérdezze meg a rendező várost vagy közösséget, milyen hulladék- 

és energiacsökkentési irányelvek vannak érvényben.
• Szabadtéri tűzgyújtás esetén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
• Biztosítson napelemeket a laptopokhoz vagy mobiltelefonokhoz.
• Válasszon megfelelő nagyságú generátort, ha szükséges.
• Próbáljon meg alternatív energiaforrásokat használni az eseményen.
Gyakorlati példa: A sportrendezvény helyszínének megválasztásakor ellenőrizze, milyen 
„passzív” építészeti megoldások elérhetőek. Ne feledje, hogy a kültéri események a  lege-
nergiatakarékosabbak.

Víz
 Számtalan sportág létezik, amely nem végezhető jó minőségű víz nélkül. Ezzel szem-
ben számos régióban vannak problémák a vízforrásokat illetően. Ne feledje, hogy a meg-
rendezett sportesemény értékes erőforrásokat, többek között vizet, különösen ivóvizet 
használ fel.
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 Csökkentse a vízre gyakorolt negatív hatásokat a következő módszerekkel:
• Racionálisan használja fel a vizet és szabaduljon meg a szennyvíztől.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy spóroljanak a vízzel; helyezzen el figyelmeztetéseket a 

mosdókban.
• Nyújtson tanácsokat a vízfogyasztás csökkentésére.
• Biztosítson megfelelő mennyiségű vizet a résztvevők számára.
• Ha lehetséges, ne juttasson vegyszereket a vízbe a rendezvény során (barnító krémek, 

napvédők).
• Ha a víz hőmérséklete 24˚C feletti, ne használjon zsíros krémeket a hőkezeléshez.
• Ha az esemény vízhez köthető, hívja fel a figyelmet a hely fontosságára és értékére, és 

a vízvédelmi módszerekre. Vigyázzon a halrezervátumokra.
• Ellenőrizze a vízrendszert biztonsági szempontból. .
• Ne dobjon semmit a vízbe.
Gyakorlati példa: Minőségi szénsavmentes ásványvizet biztosítunk a SforAE résztvevőknek, 
amely számos itallal ellentétben gyermekek számára is kiváló választás. Ilyen módon még a 
sportesemények fiatal résztvevői is támogathatják „zöld” projektjeinket azáltal, hogy az üres 
dobozokat szelektíven gyűjtik.

Zaj
 Gyakran előfordul, hogy zaj keletkezik a sporteseményeken (pl szurkolás, koncert, 
hangzavarral járó vetélkedők stb.). Iránymutatásaink ezen a téren legfőképp arra vonatkoz-
nak, hogy próbáljuk meg a túlzott zajtól megóvni az erre érzékeny, értékes környezetet.
 Zajcsökkentési környezetvédelmi példák:
• Figyeljen oda, mennyi zajjal jár az esemény. Dolgozzon össze a helyi közösséggel, 

hiszen ők jobban ismerik a környék adottságait, illetve a zaj hatását, illetve annak 
csökkentési lehetőségeit.

• Ne használjon tűzijátékokat.
• A természetvédelmi helyek közelében használjon inkább több kisebb hangszórót, mint 

egy hatalmas hangrendszert.
• Próbáljon meg csendesebb időszakokat betervezni az események során.
• Ébressze rá az embereket saját hangerejükre – végezzen „túl hangos vagy” teszteket.
Gyakorlati példa: Általában, az eseményeink a 40-70 dB hangerősség közötti tartomány-
ban bocsátanak ki zajt. Ezzel összehasonlítva az erős utcai zaj 90 dB körüli, míg 140 dB a 
vadászgépek motorjának indításával egyenértékű zajt jelent. A WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) legfeljebb 50 dB-es zajt tanácsol napközben a környezetben. 

Légminőség
 A levegő a vízhez hasonlatosan olyan elem, amelynek tisztán tartása alapvető fontossá-
gú, ennek ellenére gyakran nem jut rá elég figyelem az sporteseményeken.
 Módszerek az esemény szervezése és lebonyolítása alatt a szennyező anyagok kibocsá-
tásának visszafogására, illetve a minőségi beltéri levegő (főképp friss levegő) biztosítására:
• Csak olyan anyagokat válasszon beltéri dekorációra, építésre és használatra, amelyek 

nem tartalmaznak vagy bocsátanak ki perzisztens, bioakkumulálódó és/vagy mérgező 
anyagokat.

• Kérjen ablakkal rendelkező szobákat, amelyek könnyen szellőztethetőek és természe-
tes megvilágítással rendelkeznek.

• Próbáljon meg minél több friss levegőt használni.
• Válasszon/használjon passzív épületeket.
• Jelöljön ki dohányzásra szánt területeket, ha szükséges.
Gyakorlati példa: Az egész Európai Unió területén különböző mérőállomások működnek, 
amelyek ellenőrzik a légminőséget körülöttünk. Az eredmények online elérhetők. 
Ellenőrizze a légminőséget a sporteseménye körül, és erről tájékoztassa a résztvevőket is.

Ökolábnyom és annak kiegyenlítése
 Az „ökolábnyom” egy viszonylag összetett vizsgálati módszer, amellyel felmérhetjük, 
sporteseményünk mennyire terhelő a szén-dioxid kibocsátást illetően. Ne feledje, ez egy 
még kialakulóban lévő módszer, azonban ennek kipróbálásától függetlenül igyekezhet 
ellensúlyozni a természetre nehezedő terhelést.
 Az eseményhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás mérésének és csökkentésének 
módszerei: (amit nem tud csökkenteni, azt próbálja meg ellensúlyozni)
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen van-e lehetőség az esemény szén-dioxid kibocsátásá-

nak ellensúlyozására, különböző megújuló energia tanúsítványok beszerzésével.
• Számolja ki az esemény ökolábnyomát. A számításba vonjon bele mindent, amit előre 

lehet tervezni (az anyagok, személyzet és felszerelés szállítását, az esemény során 
felhasznált villamosenergiát stb.).

• Vásároljon megújuló energiakrediteket, hogy ellensúlyozza az eseménnyel járó káros 
anyag-kibocsátást.

• Az eseményt követően, hagyja a helyszínt és a zöld területeket az esemény előtti álla-
potban.

• Használjon környezetbarát felszerelést (sport- és egyéb cikkeket).
• Támogassa az ökobarát megközelítést.
Gyakorlati példa: Próbálja meg kompenzálni a sportesemény által generált szén-dioxid 
mennyiségét. A faültetés ötlete kiváló lehetőség lehet, de fontolja meg az esemény 
energia- és helyigényének csökkentését és átcsoportosítását. Ez a „nulla kibocsá-
tás” szabvány lényege.

Tanúsítványok
 Itt főképp a különböző sporttanúsítványokra kell gondolni. Léteznek a 
zöld eseményekre vonatkozó szakértői tanúsítványi rendszerek is. A brit BSI 
8901 szabvány például nem közvetlenül sporteseményekre vonatkozik, de 
átfogó módszert biztosít az esemény környezetvédelmi szempontok alapján 
történő vizsgálatára.
 Használja a közkincsekre vonatkozó módszereket. Így 
további pénzügyi költségek 
nélkül használhat képeket, 
térképeket és egyéb ingye-
nes módszereket, amelyek 
a közkincs részét képezik.

Gyakorlati példa: a "LÉC FÖLÖTT®” minősítési rendszer elsősorban a szabadidősport és 
egyéb események fejlesztését és ellenőrzését célozza, megfelelő minőséget garantálva a 
résztvevőknek, jól szervezett körülmények között. A rendszer követelményeinek megfelelő 
események megkapják a „LÉC FÖLÖTT®" minősítést, amely minőségi garanciát jelent a 
részvevők számára.

Egyebek
 Jól tudjuk, hogy a felsorolt tanácsok nem merítik ki a sportesemények során felhasz-
nálható megoldások teljes listáját. Az ajánlások elkészítése során további példákat sorol-
tunk fel, amelyek nem tartoznak az előző szekciók egyikébe sem. Végezetül megosztjuk 
néhány további javaslatunkat, amelyek kiegészíthetik a modern, környezettudatos és fenn-
tartható sportesemények korábban körvonalazott képét:
• Oktatási anyagok bevezetése: támogassa az olyan termékek használatát, amelyek 

környezettudatosságra tanítanak vagy felhívják a figyelmet a témára.
• Mutassa meg a „zöld” gondolkodást különböző játékos, kreatív módszerekkel, ame-

lyekkel a gyermekek figyelme is leköthető.
• Amikor lehetséges, nyomtasson a papírok mindkét oldalára, hogy csökkentse a papír-

használatot.
• Hangsúlyozza ki a „zöld” megközelítés pozitív tulajdonságait és előnyeit (a negatív 

kampányok nem hatékonyak...).
• Próbáljon meg hasznos promóciós ajándékot kitalálni.
• Ne feledkezzen meg a biztosítási kérdésekről (legyen tisztában saját felelősségével).
Gyakorlati példa: A kvízek és játékok remekül összekapcsolhatók a környezetvédelemmel. A 
SforAE projekt végrehajtása során különböző játékokkal próbáljuk megtanítani a résztve-
vőknek az újrahasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés alapjait és fontosságát.

Összefoglalás
 Az útmutatóban bemutatott példák kiváló ötletforrásként szolgálhatnak Önnek, ame-
lyek segítségével a megszervezett esemény minimális negatív hatással lehet a környezetre. 
Ne feledje azonban, hogy Róma sem egy nap alatt épült, ezért nem feltétlen ajánlott 
minden tanácsot egyszerre bevezetni (habár ezt nagy örömmel fogadjuk). Próbáljon meg 
fokozatosan javítani „zöld” tevékenységein, illetve a meglévőket újakkal kiegészíteni. Így 
idővel akár az összes javaslatunkat felhasználhatja az események szervezésekor. Továbbá, 
a „zöld” gondolkodásmóddal biztosan további hasznos, ökológiailag kiemelkedően jó ötle-
tekre találhat.

Záradék
 A kiadványt a Sport for All and the Environment (Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt (SforAE) partnerei készítették az „Erasmus+ Sport” együttműködési társulás támoga-
tásával (referencia szám: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). A dokumentum a szer-
zők véleményét tükrözi, így az Ügynökség és a Bizottság nem felelős az itt szereplő infor-
mációk felhasználásáért és tartalmáért.

Bevezetés
 A rendezvényszervezők legnagyobb kihívása a sportesemények megrendezése során az 
esemény megfelelő és hatékony előkészítése, valamint a magas szintű sportlehetőségek 
biztosítása. A sporteseményekhez szükséges modern elvárások listája egyre hosszabb, így e 
kiadvány egyik nem titkolt célja az, hogy inspirálja a felelős döntéshozókat, hogy fontolják 
meg a környezet kisebb terhelését. 
 A kiadvány szerzői az előkészítő munkálatok során úgy vélték, hogy számtalan sportág 
aktív űzése igényli az egészséges, tiszta környezetet. Praktikus okokból különböző témákat 
különböztettünk meg, hogy segítsük az olvasó tájékozódását. Ne feledjük, hogy a sporte-
semények megrendezése során az iránymutatások részleges bevezetése is jelentősen csök-
kenti az esemény környezeti terhelését. Amennyiben megfogadja az iránymutatásokat, ne 
feledje ezekről megfelelően tájékoztatni az esemény résztvevőit és nézőit is. Ha ezt jól látha-
tó és világos formában teszi, biztos lehet benne, hogy erőfeszítései 
meghozzák a várt eredményt.

Újrahasznosítás 
 A valóság az, hogy még a legkisebb sportesemények is hulladékkal és 
szemeteléssel járnak. Ne feledje, a legjobb hulladék az, ami létre sem jön. 
Mindazonáltal a résztvevők számára szükséges termékek és anyagok 
biztosítása során törekedjen olyanokat választani, amelyek könnyen újra-
hasznosíthatók, hogy elkerülje a legrosszabb eshetőséget – a hulladékfel-
halmozódást. A fejezet megfogalmazása során a következő szabályok sze-
rint jártunk el: „Hagyjuk a helyet olyan állapotban, ahogy találtuk”, vala-
mint „Amit magunkkal hoztunk, vigyük is haza”.
 Az esemény alatt létrehozott hulladék csökkentéséhez és újrahasz-

nosításához kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Az eseményhez szükséges anyagok vásárlása során győződjön meg 

róla, hogy minden megrendelt árucikk nélkülözhetetlen csomagolá-
sa újrahasznosítható legyen. Részesítse előnyben a könnyen és több-

ször újrahasznosítható anyagokat.
•      Igényeljen a rendezvényhelyszín működtetőjétől szelektív hulladék-

gyűjtést lehetővé tevő szemeteseket, hogy így bátorítsa a résztvevőket 
a megfontolt szemétválogatásra és csökkentse a szeméttelepre jutó hul-

ladékot.
•    Vonja be a résztvevőket a hulladékcsökkentés folyamatába, támogassa a 

környezettudatos gondolkozást és tájékoztassa őket az elérhető újrahasz-
nosítási programokról.

•      Győződjön meg róla, hogy a létrejött hulladék már a kezdetektől fogva szelek-
tíven kerül begyűjtésre a jövőbeli újrahasznosításhoz. Biztosítson jól látható 

helyeken szemeteseket. Győződjön meg róla, hogy a hulladékot végig szelektí-
ven gyűjtik.

•    Használjon megfelelő szelektív hulladékgyűjtőket minden helyszínen, központi 
helyen elhelyezve, jól láthatóan megjelölve és elérhetően.

•      Részesítse előnyben az újrahasznosítható és újrahasznosított termékeket. A csoma-

golás súlya is fontos szempont.
• Minimalizálja a papírhasználatot és maximalizálja a kiosztott tájékoztató dokumentu-

mok használatát.
• Gondolja át a résztvevők várható száma alapján a kinyomtatandó dokumentumok 

másolatainak számát, hogy elkerülje a felesleges többletet.
• Figyeljen oda a mosdók kiürítésére és a megmaradt kéztörlők megtartására.
 Gyakorlati példa: A SforAE projekt valódi végrehajtása érdekében a projekt partnerei 

dobozos ásványvizet biztosítanak a sportesemények szervezőinek. Az italok ingyene-
sek azok számára, akik felhasználják a szelektív hulladékgyűjtéshez biztosított zsáko-
kat és konténereket, hogy az üres alumínium dobozok megfelelően kerülhessenek 
begyűjtésre és újrahasznosításra. További promóciós reklámfelületeket biztosítunk az 
újrahasznosítás előnyeiről. A támogatott események során összegyűjtött alumínium 
dobozok különösen könnyen újrahasznosíthatók, a begyűjtött dobozokat a megfelelő 
újrahasznosítóba kell szállítani, ahol végtelen számban, minőségvesztés nélkül újra-
hasznosíthatók. Ezt hívják állandó anyagnak.

Élelmiszer-hulladék
  Az előző szekcióban megvizsgált hulladéktermelés témája magában 

hordoz egy különös problémát, amellyel úgy gondoltuk, külön érdemes 
foglalkozni, hiszen óriási hatással van a környezetre. Az élelmiszer-hul-
ladékok problémája nagy kihívást jelent a sportesemények rendezőinek. 
Ne feledjük, hogy a csomagolás mindössze kis részét teszi ki a teljes 
termék „környezeti lábnyomának”. A legnagyobb környezeti befolyással a 
csomagolásban lévő tényleges tartalom rendelkezik, amely az élelmisze-
rek esetében nem csupán hatalmas helyigénnyel, hanem ugyanilyen 

magas energiaköltséggel jár együtt a termesztés, beszerzés, előkészítés és 
természetesen a szállítás során. 

 Az élelmiszer-hulladék megszüntetésének ajánlott módszerei:
• Rendeljen ökobarát, helyi előállítású termékeket. Válasszon helyi, szezoná-
lis, organikus termékeket, amennyiben lehetséges. Győződjön meg róla, hogy a 

termékek fenntartható gazdaságokból származnak.
• Minimalizálja az élelmiszer-hulladékot a szükséges mennyiség megfőzésével vagy 

megrendelésével, illetve a különböző komposztáló és élelmiszerbank rendszerek hasz-
nálatával. Biztosítson komposztáló és szelektív hulladékgyűjtőket jól megközelíthető 
helyeken.

• Szerezzen be minimális és/vagy újrahasznosítható csomagolásba csomagolt élelmi-
szereket.

• Győződjön meg róla, hogy legyenek szemetesek a büfékocsik közelében.
• Fontolja meg, milyen étkeztetési szolgáltatás termelné a legkevesebb élelmiszer-hul-

ladékot – a büfékocsis, asztalos-leülős, vagy az étlapos.
• A résztvevők tulajdonságaihoz igazítsa az élelmiszer- és folyadékmennyiségeket – 

ezek eltérőek a felnőttek és a gyerekek, illetve a meleg és hideg évszakokban, illetve a 
különböző fizikai tevékenységek esetén.

Gyakorlati példa: A sportesemények rendezése során ellenőrizze, hogy lehetséges-e a rövid 

lejárati idejű ételeket és italokat a környéken élő rászorulóknak eljuttatni, például egy élel-
miszerbankon keresztül. Érdemes előre utánajárni ennek a lehetőségnek, hogy kellő idő 
álljon rendelkezésre a megvalósításra. Az élelmiszerek komposztálása végleges veszteség, 
így kezelje ezt a lehetőséget az utolsó lehetőségnek.

Szállítás
 Még kisebb sporteseményeket is nehéz lenne elképzelni a résztvevők szállítása nélkül. 
Számos rendezvény követeli meg a rövidebb vagy hosszabb távú utazást. A sportesemények 
előkészítése és megrendezése is gyors és hatékony szállítást igényel, ezért is biztosítottuk 
a legtöbb példát ebben a szekcióban.
 A szállításhoz és közlekedéshez kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Használjon alacsony kibocsájtású technológiákat az esemény megszervezése során.
• Válasszon olyan helyszínt, amely tömegközlekedéssel is megközelíthető.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy gyalogoljanak, vagy használjanak alternatív közlekedési 

lehetőségeket a szén-dioxid  kibocsátás és légszennyezés csökkentése érdekében.
• Az elkerülhetetlenül szükséges járműves utazáshoz ajánlja a telekocsis szolgáltatásokat.
• Tájékoztassa a résztvevőket a könnyen hozzáférhető tömegközlekedési lehetőségekről.
• Használjon alacsony kibocsátású járműveket, kerékpárokat, hibrid autókat stb.
• Válasszon fenntartható, társadalmi felelősségvállalás szempontjából megfelelő szállásle-

hetőségeket a sportesemények közelében.
• A légi utazás rendelkezik a legnagyobb ökológiai lábnyommal, ezért lehetőség szerint 

fontolja meg az alternatívákat.
• A vonatos és buszos utazási lehetőségek kisebb terhelésűek, illetve a terminálok általá-

ban központi elhelyezkedésűek, így még kevésbé van szükség taxis szolgáltatásokra.
• Biztosítson információkat a látogatóknak a különböző térképek, busz és metró útvonalak 

megjelenítésével, hogy miként juthatnak el tömegközlekedéssel a helyszínekre. Biztosít-
son egyenrangú közlekedési lehetőségeket a mozgáskorlátozottak számára is.

• Támogassa a helyi résztvevők közös autós utazását.
• Törekedjen arra, hogy a parkolóhelyek a lehető legkevésbé avatkozzanak bele a környe-

zetbe: ne telepítsen parkolóhelyeket füves vagy növényes területeken, még a védett 
területen kívül sem.

• A természetvédelmi területeken kizárólag kijelölt utakon közlekedjen, szükség esetén 
védje kordonokkal a vadvilágot.

• Biztosítson különleges jutalmat a legzöldebb közlekedési formákat választó utazóknak 
(akik kerékpárral vagy gyalog jönnek).

• Nyújtson kerékpártárolót az esemény területén belül. Ha megoldható, a kerékpárokat 
engedje be a rendezvény területére, az autókat ne.

• Vezessen be korlátozásokat a szponzoroknak/szolgáltatóknak (vállalatonként legfeljebb 
1 autó érkezhessen), és csak maximálisan kihasznált autók parkolhassanak.

• Az online regisztráció során kérdezze meg a résztvevőket, hogy milyen közlekedési 
eszközzel terveznek érkezni.

• Az árucikkek szállítása  során a biztonság megőrzése mellett, használja ki maximálisan a 
gépjárművet.

 Gyakorlati példa: Egy átlagos autó minden egyes liter benzin elégetésével körülbelül 

2,5 kg szén-dioxidot (CO2-ot) termel, míg dízel üzemanyag esetén ez literenként 3 kg 
CO2-ot jelent. A gázolajos motorok esetében a kibocsátás „mindössze” 1,5 kg CO2 az 
elégetett literenkénti gáz után.

Co-sharing (megosztás)
 A folyamatosan változó és újonnan megjelenő üzleti modellek révén különböző válasz-
tások állnak rendelkezésre a Co-sharing (megosztás) szemlélet megvalósítására. Európában 
a tudatos fogyasztás egyre népszerűbb módszere a specializálódott termékek és szolgáltatá-
sok közösségi vagy ideiglenes használata. Így például nem kell időmérő rendszert vásárol-
nunk ahhoz, hogy a sporteseményen a résztvevők láthassák a pontos eredményeiket.
 Az ötlet lényege abban rejlik, hogy az együttműködéssel és bizonyos termékek 
kölcsönzésével korlátozhatóvá válik azok környezetre gyakorolt hatása. 
• Például, korlátozhatjuk a több órát igénybe vevő autós szállítást, helyette választha-

tunk más közlekedési formákat, autókölcsönzéssel kiegészítve.
• Különböző felszerelések, termékek és eszközök kölcsönzése és megosztása.
• Próbáljon meg már meglévő épületeket és infrastruktúrát felhasználni.
• Igyekezzen minél többször felhasználni ugyanazon hirdetéseket és reklámanyagokat 

(ugyanazt a molinót, matricát akár többször is fel lehet használni).
Gyakorlati példa: A SforAE projekt megfelelő megvalósítása érdekében, a partnerek úgy 
döntöttek, hogy együttműködnek a közismert, majdnem páneurópai „Minden doboz 
visszajár” (Every Can Counts) kezdeményezéssel.  A kezdeményezés kidolgozott útmutatást 
nyújt a különböző grafikus anyagokat illetően, illetve a résztvevőknek kiosztott ásványvize 
után megmaradó üres alumínium dobozok begyűjtésében is.

„Zöld” megrendelések
 A „zöld” közbeszerzés nem csupán a közigazgatást érintő kérdés. Egyre több vállalat 
és szervezet fektet nagyobb figyelmet az ökológiai szempontokra a termékek és szolgál-
tatások kiválasztása során.
 A különböző környezetbarát szempontok bevezetése a megrendelések során is alkal-
mazható lenne.
• Biztosítsa, hogy az Ön által alkalmazott kommunikációs módszerek összhangban 

állnak a fenntarthatóság üzenetével, tehát kerülje a felesleges papírok, szórólapok, 
egyebek kinyomtatását.

• Használjon újrahasznosított anyagokból készült termékeket, árucikkeket.
• A mosdókban és a nyomtatáshoz is használjon újrahasznosított papírt.
Gyakorlati példa: A SforAE projektben alumínium dobozokat használtunk az ivóvíz szétosz-
tásához, mivel tudjuk, hogy ez egy állandó anyag, és a világon előállított alumínium közel 
70%-a jelenleg is használatban van valamilyen módon. Ha állandó anyagokból készült 
termékeket rendel, biztos lehet benne, hogy jelentős részük újrahasznosított anyagból áll, 
és a termék a jövőben is minőségvesztés nélkül újrahasznosítható marad.

Önkéntesség
 Az önkéntesek gyakran nagyon értékes segítséget nyújthatnak az esemény során, hiszen 
az önkéntesség valódi elkötelezettséget jelent a projekt és annak céljai iránt. Az önkéntesek 
tehát az egyik legfontosabb részei a „zöld” eseményeknek. 
 Kezdeményezze, hogy a projektben nem közvetlenül érintett emberek is részt vegyenek 
az újrahasznosításban (pl. a résztvevők szülei, barátai, vagy a nézők).
• Bátorítsa a nézőket és a kísérőket, hogy segítsenek a könnyen átruházható feladatok-

ban, pl. a szervezésben, a szemétgyűjtésben, az információterjesztésben, a frissítők 
előkészítésében stb.

• Válassza a helyi önkénteseket, adjon nekik munkát, motiválja őket.
• Vonjon be minél több embert, pl. használjon különböző szlogeneket a reklámokon: „A 

nagyit se hagyd otthon!”, vagy „Hozz el te is valakit!”.
Gyakorlati példa: Néhány vállalat különböző alkalmazotti önkéntes programokat is futtat,  így 
egy szervezettel való együttműködés révén szervezőként akár több tucat önkéntesre is szert 
tehetünk.

Energia
 Az energia kérdése működésünk legkisebb területeit is érinti. Ma már szinte lehetetlen 
villamosenergia nélkül sporteseményt rendezni. Mindazonáltal, mindig találhat olyan 
területeket, amelyek energiafogyasztása csökkenthető.
 Energiafogyasztást csökkentő megoldások vagy alternatív energiaforrások használata:
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen tudnak-e biztosítani természetes megvilágítást és 

légkondicionálást.
• Ha világításra van szükség, győződjön meg róla, hogy az energiatakarékos.
• Minimalizálja a regisztrációs űrlapok használatát, részesítse előnyben az elektronikus 

regisztrációt.
• Vásároljon zöld energiaforrásokat az eseményre, ha azok elérhetőek a területen.
• Kültéri eseménynél kérdezze meg a rendező várost vagy közösséget, milyen hulladék- 

és energiacsökkentési irányelvek vannak érvényben.
• Szabadtéri tűzgyújtás esetén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
• Biztosítson napelemeket a laptopokhoz vagy mobiltelefonokhoz.
• Válasszon megfelelő nagyságú generátort, ha szükséges.
• Próbáljon meg alternatív energiaforrásokat használni az eseményen.
Gyakorlati példa: A sportrendezvény helyszínének megválasztásakor ellenőrizze, milyen 
„passzív” építészeti megoldások elérhetőek. Ne feledje, hogy a kültéri események a  lege-
nergiatakarékosabbak.

Víz
 Számtalan sportág létezik, amely nem végezhető jó minőségű víz nélkül. Ezzel szem-
ben számos régióban vannak problémák a vízforrásokat illetően. Ne feledje, hogy a meg-
rendezett sportesemény értékes erőforrásokat, többek között vizet, különösen ivóvizet 
használ fel.
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ZÖLD KÉZIKÖNYV
Hogyan szervezzünk fenntartható sporteseményeket



 Csökkentse a vízre gyakorolt negatív hatásokat a következő módszerekkel:
• Racionálisan használja fel a vizet és szabaduljon meg a szennyvíztől.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy spóroljanak a vízzel; helyezzen el figyelmeztetéseket a 

mosdókban.
• Nyújtson tanácsokat a vízfogyasztás csökkentésére.
• Biztosítson megfelelő mennyiségű vizet a résztvevők számára.
• Ha lehetséges, ne juttasson vegyszereket a vízbe a rendezvény során (barnító krémek, 

napvédők).
• Ha a víz hőmérséklete 24˚C feletti, ne használjon zsíros krémeket a hőkezeléshez.
• Ha az esemény vízhez köthető, hívja fel a figyelmet a hely fontosságára és értékére, és 

a vízvédelmi módszerekre. Vigyázzon a halrezervátumokra.
• Ellenőrizze a vízrendszert biztonsági szempontból. .
• Ne dobjon semmit a vízbe.
Gyakorlati példa: Minőségi szénsavmentes ásványvizet biztosítunk a SforAE résztvevőknek, 
amely számos itallal ellentétben gyermekek számára is kiváló választás. Ilyen módon még a 
sportesemények fiatal résztvevői is támogathatják „zöld” projektjeinket azáltal, hogy az üres 
dobozokat szelektíven gyűjtik.

Zaj
 Gyakran előfordul, hogy zaj keletkezik a sporteseményeken (pl szurkolás, koncert, 
hangzavarral járó vetélkedők stb.). Iránymutatásaink ezen a téren legfőképp arra vonatkoz-
nak, hogy próbáljuk meg a túlzott zajtól megóvni az erre érzékeny, értékes környezetet.
 Zajcsökkentési környezetvédelmi példák:
• Figyeljen oda, mennyi zajjal jár az esemény. Dolgozzon össze a helyi közösséggel, 

hiszen ők jobban ismerik a környék adottságait, illetve a zaj hatását, illetve annak 
csökkentési lehetőségeit.

• Ne használjon tűzijátékokat.
• A természetvédelmi helyek közelében használjon inkább több kisebb hangszórót, mint 

egy hatalmas hangrendszert.
• Próbáljon meg csendesebb időszakokat betervezni az események során.
• Ébressze rá az embereket saját hangerejükre – végezzen „túl hangos vagy” teszteket.
Gyakorlati példa: Általában, az eseményeink a 40-70 dB hangerősség közötti tartomány-
ban bocsátanak ki zajt. Ezzel összehasonlítva az erős utcai zaj 90 dB körüli, míg 140 dB a 
vadászgépek motorjának indításával egyenértékű zajt jelent. A WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) legfeljebb 50 dB-es zajt tanácsol napközben a környezetben. 

Légminőség
 A levegő a vízhez hasonlatosan olyan elem, amelynek tisztán tartása alapvető fontossá-
gú, ennek ellenére gyakran nem jut rá elég figyelem az sporteseményeken.
 Módszerek az esemény szervezése és lebonyolítása alatt a szennyező anyagok kibocsá-
tásának visszafogására, illetve a minőségi beltéri levegő (főképp friss levegő) biztosítására:
• Csak olyan anyagokat válasszon beltéri dekorációra, építésre és használatra, amelyek 

nem tartalmaznak vagy bocsátanak ki perzisztens, bioakkumulálódó és/vagy mérgező 
anyagokat.

• Kérjen ablakkal rendelkező szobákat, amelyek könnyen szellőztethetőek és természe-
tes megvilágítással rendelkeznek.

• Próbáljon meg minél több friss levegőt használni.
• Válasszon/használjon passzív épületeket.
• Jelöljön ki dohányzásra szánt területeket, ha szükséges.
Gyakorlati példa: Az egész Európai Unió területén különböző mérőállomások működnek, 
amelyek ellenőrzik a légminőséget körülöttünk. Az eredmények online elérhetők. 
Ellenőrizze a légminőséget a sporteseménye körül, és erről tájékoztassa a résztvevőket is.

Ökolábnyom és annak kiegyenlítése
 Az „ökolábnyom” egy viszonylag összetett vizsgálati módszer, amellyel felmérhetjük, 
sporteseményünk mennyire terhelő a szén-dioxid kibocsátást illetően. Ne feledje, ez egy 
még kialakulóban lévő módszer, azonban ennek kipróbálásától függetlenül igyekezhet 
ellensúlyozni a természetre nehezedő terhelést.
 Az eseményhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás mérésének és csökkentésének 
módszerei: (amit nem tud csökkenteni, azt próbálja meg ellensúlyozni)
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen van-e lehetőség az esemény szén-dioxid kibocsátásá-

nak ellensúlyozására, különböző megújuló energia tanúsítványok beszerzésével.
• Számolja ki az esemény ökolábnyomát. A számításba vonjon bele mindent, amit előre 

lehet tervezni (az anyagok, személyzet és felszerelés szállítását, az esemény során 
felhasznált villamosenergiát stb.).

• Vásároljon megújuló energiakrediteket, hogy ellensúlyozza az eseménnyel járó káros 
anyag-kibocsátást.

• Az eseményt követően, hagyja a helyszínt és a zöld területeket az esemény előtti álla-
potban.

• Használjon környezetbarát felszerelést (sport- és egyéb cikkeket).
• Támogassa az ökobarát megközelítést.
Gyakorlati példa: Próbálja meg kompenzálni a sportesemény által generált szén-dioxid 
mennyiségét. A faültetés ötlete kiváló lehetőség lehet, de fontolja meg az esemény 
energia- és helyigényének csökkentését és átcsoportosítását. Ez a „nulla kibocsá-
tás” szabvány lényege.

Tanúsítványok
 Itt főképp a különböző sporttanúsítványokra kell gondolni. Léteznek a 
zöld eseményekre vonatkozó szakértői tanúsítványi rendszerek is. A brit BSI 
8901 szabvány például nem közvetlenül sporteseményekre vonatkozik, de 
átfogó módszert biztosít az esemény környezetvédelmi szempontok alapján 
történő vizsgálatára.
 Használja a közkincsekre vonatkozó módszereket. Így 
további pénzügyi költségek 
nélkül használhat képeket, 
térképeket és egyéb ingye-
nes módszereket, amelyek 
a közkincs részét képezik.

Gyakorlati példa: a "LÉC FÖLÖTT®” minősítési rendszer elsősorban a szabadidősport és 
egyéb események fejlesztését és ellenőrzését célozza, megfelelő minőséget garantálva a 
résztvevőknek, jól szervezett körülmények között. A rendszer követelményeinek megfelelő 
események megkapják a „LÉC FÖLÖTT®" minősítést, amely minőségi garanciát jelent a 
részvevők számára.

Egyebek
 Jól tudjuk, hogy a felsorolt tanácsok nem merítik ki a sportesemények során felhasz-
nálható megoldások teljes listáját. Az ajánlások elkészítése során további példákat sorol-
tunk fel, amelyek nem tartoznak az előző szekciók egyikébe sem. Végezetül megosztjuk 
néhány további javaslatunkat, amelyek kiegészíthetik a modern, környezettudatos és fenn-
tartható sportesemények korábban körvonalazott képét:
• Oktatási anyagok bevezetése: támogassa az olyan termékek használatát, amelyek 

környezettudatosságra tanítanak vagy felhívják a figyelmet a témára.
• Mutassa meg a „zöld” gondolkodást különböző játékos, kreatív módszerekkel, ame-

lyekkel a gyermekek figyelme is leköthető.
• Amikor lehetséges, nyomtasson a papírok mindkét oldalára, hogy csökkentse a papír-

használatot.
• Hangsúlyozza ki a „zöld” megközelítés pozitív tulajdonságait és előnyeit (a negatív 

kampányok nem hatékonyak...).
• Próbáljon meg hasznos promóciós ajándékot kitalálni.
• Ne feledkezzen meg a biztosítási kérdésekről (legyen tisztában saját felelősségével).
Gyakorlati példa: A kvízek és játékok remekül összekapcsolhatók a környezetvédelemmel. A 
SforAE projekt végrehajtása során különböző játékokkal próbáljuk megtanítani a résztve-
vőknek az újrahasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés alapjait és fontosságát.

Összefoglalás
 Az útmutatóban bemutatott példák kiváló ötletforrásként szolgálhatnak Önnek, ame-
lyek segítségével a megszervezett esemény minimális negatív hatással lehet a környezetre. 
Ne feledje azonban, hogy Róma sem egy nap alatt épült, ezért nem feltétlen ajánlott 
minden tanácsot egyszerre bevezetni (habár ezt nagy örömmel fogadjuk). Próbáljon meg 
fokozatosan javítani „zöld” tevékenységein, illetve a meglévőket újakkal kiegészíteni. Így 
idővel akár az összes javaslatunkat felhasználhatja az események szervezésekor. Továbbá, 
a „zöld” gondolkodásmóddal biztosan további hasznos, ökológiailag kiemelkedően jó ötle-
tekre találhat.

Záradék
 A kiadványt a Sport for All and the Environment (Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt (SforAE) partnerei készítették az „Erasmus+ Sport” együttműködési társulás támoga-
tásával (referencia szám: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). A dokumentum a szer-
zők véleményét tükrözi, így az Ügynökség és a Bizottság nem felelős az itt szereplő infor-
mációk felhasználásáért és tartalmáért.

Bevezetés
 A rendezvényszervezők legnagyobb kihívása a sportesemények megrendezése során az 
esemény megfelelő és hatékony előkészítése, valamint a magas szintű sportlehetőségek 
biztosítása. A sporteseményekhez szükséges modern elvárások listája egyre hosszabb, így e 
kiadvány egyik nem titkolt célja az, hogy inspirálja a felelős döntéshozókat, hogy fontolják 
meg a környezet kisebb terhelését. 
 A kiadvány szerzői az előkészítő munkálatok során úgy vélték, hogy számtalan sportág 
aktív űzése igényli az egészséges, tiszta környezetet. Praktikus okokból különböző témákat 
különböztettünk meg, hogy segítsük az olvasó tájékozódását. Ne feledjük, hogy a sporte-
semények megrendezése során az iránymutatások részleges bevezetése is jelentősen csök-
kenti az esemény környezeti terhelését. Amennyiben megfogadja az iránymutatásokat, ne 
feledje ezekről megfelelően tájékoztatni az esemény résztvevőit és nézőit is. Ha ezt jól látha-
tó és világos formában teszi, biztos lehet benne, hogy erőfeszítései 
meghozzák a várt eredményt.

Újrahasznosítás 
 A valóság az, hogy még a legkisebb sportesemények is hulladékkal és 
szemeteléssel járnak. Ne feledje, a legjobb hulladék az, ami létre sem jön. 
Mindazonáltal a résztvevők számára szükséges termékek és anyagok 
biztosítása során törekedjen olyanokat választani, amelyek könnyen újra-
hasznosíthatók, hogy elkerülje a legrosszabb eshetőséget – a hulladékfel-
halmozódást. A fejezet megfogalmazása során a következő szabályok sze-
rint jártunk el: „Hagyjuk a helyet olyan állapotban, ahogy találtuk”, vala-
mint „Amit magunkkal hoztunk, vigyük is haza”.
 Az esemény alatt létrehozott hulladék csökkentéséhez és újrahasz-

nosításához kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Az eseményhez szükséges anyagok vásárlása során győződjön meg 

róla, hogy minden megrendelt árucikk nélkülözhetetlen csomagolá-
sa újrahasznosítható legyen. Részesítse előnyben a könnyen és több-

ször újrahasznosítható anyagokat.
•      Igényeljen a rendezvényhelyszín működtetőjétől szelektív hulladék-

gyűjtést lehetővé tevő szemeteseket, hogy így bátorítsa a résztvevőket 
a megfontolt szemétválogatásra és csökkentse a szeméttelepre jutó hul-

ladékot.
•    Vonja be a résztvevőket a hulladékcsökkentés folyamatába, támogassa a 

környezettudatos gondolkozást és tájékoztassa őket az elérhető újrahasz-
nosítási programokról.

•      Győződjön meg róla, hogy a létrejött hulladék már a kezdetektől fogva szelek-
tíven kerül begyűjtésre a jövőbeli újrahasznosításhoz. Biztosítson jól látható 

helyeken szemeteseket. Győződjön meg róla, hogy a hulladékot végig szelektí-
ven gyűjtik.

•    Használjon megfelelő szelektív hulladékgyűjtőket minden helyszínen, központi 
helyen elhelyezve, jól láthatóan megjelölve és elérhetően.

•      Részesítse előnyben az újrahasznosítható és újrahasznosított termékeket. A csoma-

golás súlya is fontos szempont.
• Minimalizálja a papírhasználatot és maximalizálja a kiosztott tájékoztató dokumentu-

mok használatát.
• Gondolja át a résztvevők várható száma alapján a kinyomtatandó dokumentumok 

másolatainak számát, hogy elkerülje a felesleges többletet.
• Figyeljen oda a mosdók kiürítésére és a megmaradt kéztörlők megtartására.
 Gyakorlati példa: A SforAE projekt valódi végrehajtása érdekében a projekt partnerei 

dobozos ásványvizet biztosítanak a sportesemények szervezőinek. Az italok ingyene-
sek azok számára, akik felhasználják a szelektív hulladékgyűjtéshez biztosított zsáko-
kat és konténereket, hogy az üres alumínium dobozok megfelelően kerülhessenek 
begyűjtésre és újrahasznosításra. További promóciós reklámfelületeket biztosítunk az 
újrahasznosítás előnyeiről. A támogatott események során összegyűjtött alumínium 
dobozok különösen könnyen újrahasznosíthatók, a begyűjtött dobozokat a megfelelő 
újrahasznosítóba kell szállítani, ahol végtelen számban, minőségvesztés nélkül újra-
hasznosíthatók. Ezt hívják állandó anyagnak.

Élelmiszer-hulladék
  Az előző szekcióban megvizsgált hulladéktermelés témája magában 

hordoz egy különös problémát, amellyel úgy gondoltuk, külön érdemes 
foglalkozni, hiszen óriási hatással van a környezetre. Az élelmiszer-hul-
ladékok problémája nagy kihívást jelent a sportesemények rendezőinek. 
Ne feledjük, hogy a csomagolás mindössze kis részét teszi ki a teljes 
termék „környezeti lábnyomának”. A legnagyobb környezeti befolyással a 
csomagolásban lévő tényleges tartalom rendelkezik, amely az élelmisze-
rek esetében nem csupán hatalmas helyigénnyel, hanem ugyanilyen 

magas energiaköltséggel jár együtt a termesztés, beszerzés, előkészítés és 
természetesen a szállítás során. 

 Az élelmiszer-hulladék megszüntetésének ajánlott módszerei:
• Rendeljen ökobarát, helyi előállítású termékeket. Válasszon helyi, szezoná-
lis, organikus termékeket, amennyiben lehetséges. Győződjön meg róla, hogy a 

termékek fenntartható gazdaságokból származnak.
• Minimalizálja az élelmiszer-hulladékot a szükséges mennyiség megfőzésével vagy 

megrendelésével, illetve a különböző komposztáló és élelmiszerbank rendszerek hasz-
nálatával. Biztosítson komposztáló és szelektív hulladékgyűjtőket jól megközelíthető 
helyeken.

• Szerezzen be minimális és/vagy újrahasznosítható csomagolásba csomagolt élelmi-
szereket.

• Győződjön meg róla, hogy legyenek szemetesek a büfékocsik közelében.
• Fontolja meg, milyen étkeztetési szolgáltatás termelné a legkevesebb élelmiszer-hul-

ladékot – a büfékocsis, asztalos-leülős, vagy az étlapos.
• A résztvevők tulajdonságaihoz igazítsa az élelmiszer- és folyadékmennyiségeket – 

ezek eltérőek a felnőttek és a gyerekek, illetve a meleg és hideg évszakokban, illetve a 
különböző fizikai tevékenységek esetén.

Gyakorlati példa: A sportesemények rendezése során ellenőrizze, hogy lehetséges-e a rövid 

lejárati idejű ételeket és italokat a környéken élő rászorulóknak eljuttatni, például egy élel-
miszerbankon keresztül. Érdemes előre utánajárni ennek a lehetőségnek, hogy kellő idő 
álljon rendelkezésre a megvalósításra. Az élelmiszerek komposztálása végleges veszteség, 
így kezelje ezt a lehetőséget az utolsó lehetőségnek.

Szállítás
 Még kisebb sporteseményeket is nehéz lenne elképzelni a résztvevők szállítása nélkül. 
Számos rendezvény követeli meg a rövidebb vagy hosszabb távú utazást. A sportesemények 
előkészítése és megrendezése is gyors és hatékony szállítást igényel, ezért is biztosítottuk 
a legtöbb példát ebben a szekcióban.
 A szállításhoz és közlekedéshez kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Használjon alacsony kibocsájtású technológiákat az esemény megszervezése során.
• Válasszon olyan helyszínt, amely tömegközlekedéssel is megközelíthető.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy gyalogoljanak, vagy használjanak alternatív közlekedési 

lehetőségeket a szén-dioxid  kibocsátás és légszennyezés csökkentése érdekében.
• Az elkerülhetetlenül szükséges járműves utazáshoz ajánlja a telekocsis szolgáltatásokat.
• Tájékoztassa a résztvevőket a könnyen hozzáférhető tömegközlekedési lehetőségekről.
• Használjon alacsony kibocsátású járműveket, kerékpárokat, hibrid autókat stb.
• Válasszon fenntartható, társadalmi felelősségvállalás szempontjából megfelelő szállásle-

hetőségeket a sportesemények közelében.
• A légi utazás rendelkezik a legnagyobb ökológiai lábnyommal, ezért lehetőség szerint 

fontolja meg az alternatívákat.
• A vonatos és buszos utazási lehetőségek kisebb terhelésűek, illetve a terminálok általá-

ban központi elhelyezkedésűek, így még kevésbé van szükség taxis szolgáltatásokra.
• Biztosítson információkat a látogatóknak a különböző térképek, busz és metró útvonalak 

megjelenítésével, hogy miként juthatnak el tömegközlekedéssel a helyszínekre. Biztosít-
son egyenrangú közlekedési lehetőségeket a mozgáskorlátozottak számára is.

• Támogassa a helyi résztvevők közös autós utazását.
• Törekedjen arra, hogy a parkolóhelyek a lehető legkevésbé avatkozzanak bele a környe-

zetbe: ne telepítsen parkolóhelyeket füves vagy növényes területeken, még a védett 
területen kívül sem.

• A természetvédelmi területeken kizárólag kijelölt utakon közlekedjen, szükség esetén 
védje kordonokkal a vadvilágot.

• Biztosítson különleges jutalmat a legzöldebb közlekedési formákat választó utazóknak 
(akik kerékpárral vagy gyalog jönnek).

• Nyújtson kerékpártárolót az esemény területén belül. Ha megoldható, a kerékpárokat 
engedje be a rendezvény területére, az autókat ne.

• Vezessen be korlátozásokat a szponzoroknak/szolgáltatóknak (vállalatonként legfeljebb 
1 autó érkezhessen), és csak maximálisan kihasznált autók parkolhassanak.

• Az online regisztráció során kérdezze meg a résztvevőket, hogy milyen közlekedési 
eszközzel terveznek érkezni.

• Az árucikkek szállítása  során a biztonság megőrzése mellett, használja ki maximálisan a 
gépjárművet.

 Gyakorlati példa: Egy átlagos autó minden egyes liter benzin elégetésével körülbelül 

2,5 kg szén-dioxidot (CO2-ot) termel, míg dízel üzemanyag esetén ez literenként 3 kg 
CO2-ot jelent. A gázolajos motorok esetében a kibocsátás „mindössze” 1,5 kg CO2 az 
elégetett literenkénti gáz után.

Co-sharing (megosztás)
 A folyamatosan változó és újonnan megjelenő üzleti modellek révén különböző válasz-
tások állnak rendelkezésre a Co-sharing (megosztás) szemlélet megvalósítására. Európában 
a tudatos fogyasztás egyre népszerűbb módszere a specializálódott termékek és szolgáltatá-
sok közösségi vagy ideiglenes használata. Így például nem kell időmérő rendszert vásárol-
nunk ahhoz, hogy a sporteseményen a résztvevők láthassák a pontos eredményeiket.
 Az ötlet lényege abban rejlik, hogy az együttműködéssel és bizonyos termékek 
kölcsönzésével korlátozhatóvá válik azok környezetre gyakorolt hatása. 
• Például, korlátozhatjuk a több órát igénybe vevő autós szállítást, helyette választha-

tunk más közlekedési formákat, autókölcsönzéssel kiegészítve.
• Különböző felszerelések, termékek és eszközök kölcsönzése és megosztása.
• Próbáljon meg már meglévő épületeket és infrastruktúrát felhasználni.
• Igyekezzen minél többször felhasználni ugyanazon hirdetéseket és reklámanyagokat 

(ugyanazt a molinót, matricát akár többször is fel lehet használni).
Gyakorlati példa: A SforAE projekt megfelelő megvalósítása érdekében, a partnerek úgy 
döntöttek, hogy együttműködnek a közismert, majdnem páneurópai „Minden doboz 
visszajár” (Every Can Counts) kezdeményezéssel.  A kezdeményezés kidolgozott útmutatást 
nyújt a különböző grafikus anyagokat illetően, illetve a résztvevőknek kiosztott ásványvize 
után megmaradó üres alumínium dobozok begyűjtésében is.

„Zöld” megrendelések
 A „zöld” közbeszerzés nem csupán a közigazgatást érintő kérdés. Egyre több vállalat 
és szervezet fektet nagyobb figyelmet az ökológiai szempontokra a termékek és szolgál-
tatások kiválasztása során.
 A különböző környezetbarát szempontok bevezetése a megrendelések során is alkal-
mazható lenne.
• Biztosítsa, hogy az Ön által alkalmazott kommunikációs módszerek összhangban 

állnak a fenntarthatóság üzenetével, tehát kerülje a felesleges papírok, szórólapok, 
egyebek kinyomtatását.

• Használjon újrahasznosított anyagokból készült termékeket, árucikkeket.
• A mosdókban és a nyomtatáshoz is használjon újrahasznosított papírt.
Gyakorlati példa: A SforAE projektben alumínium dobozokat használtunk az ivóvíz szétosz-
tásához, mivel tudjuk, hogy ez egy állandó anyag, és a világon előállított alumínium közel 
70%-a jelenleg is használatban van valamilyen módon. Ha állandó anyagokból készült 
termékeket rendel, biztos lehet benne, hogy jelentős részük újrahasznosított anyagból áll, 
és a termék a jövőben is minőségvesztés nélkül újrahasznosítható marad.

Önkéntesség
 Az önkéntesek gyakran nagyon értékes segítséget nyújthatnak az esemény során, hiszen 
az önkéntesség valódi elkötelezettséget jelent a projekt és annak céljai iránt. Az önkéntesek 
tehát az egyik legfontosabb részei a „zöld” eseményeknek. 
 Kezdeményezze, hogy a projektben nem közvetlenül érintett emberek is részt vegyenek 
az újrahasznosításban (pl. a résztvevők szülei, barátai, vagy a nézők).
• Bátorítsa a nézőket és a kísérőket, hogy segítsenek a könnyen átruházható feladatok-

ban, pl. a szervezésben, a szemétgyűjtésben, az információterjesztésben, a frissítők 
előkészítésében stb.

• Válassza a helyi önkénteseket, adjon nekik munkát, motiválja őket.
• Vonjon be minél több embert, pl. használjon különböző szlogeneket a reklámokon: „A 

nagyit se hagyd otthon!”, vagy „Hozz el te is valakit!”.
Gyakorlati példa: Néhány vállalat különböző alkalmazotti önkéntes programokat is futtat,  így 
egy szervezettel való együttműködés révén szervezőként akár több tucat önkéntesre is szert 
tehetünk.

Energia
 Az energia kérdése működésünk legkisebb területeit is érinti. Ma már szinte lehetetlen 
villamosenergia nélkül sporteseményt rendezni. Mindazonáltal, mindig találhat olyan 
területeket, amelyek energiafogyasztása csökkenthető.
 Energiafogyasztást csökkentő megoldások vagy alternatív energiaforrások használata:
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen tudnak-e biztosítani természetes megvilágítást és 

légkondicionálást.
• Ha világításra van szükség, győződjön meg róla, hogy az energiatakarékos.
• Minimalizálja a regisztrációs űrlapok használatát, részesítse előnyben az elektronikus 

regisztrációt.
• Vásároljon zöld energiaforrásokat az eseményre, ha azok elérhetőek a területen.
• Kültéri eseménynél kérdezze meg a rendező várost vagy közösséget, milyen hulladék- 

és energiacsökkentési irányelvek vannak érvényben.
• Szabadtéri tűzgyújtás esetén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
• Biztosítson napelemeket a laptopokhoz vagy mobiltelefonokhoz.
• Válasszon megfelelő nagyságú generátort, ha szükséges.
• Próbáljon meg alternatív energiaforrásokat használni az eseményen.
Gyakorlati példa: A sportrendezvény helyszínének megválasztásakor ellenőrizze, milyen 
„passzív” építészeti megoldások elérhetőek. Ne feledje, hogy a kültéri események a  lege-
nergiatakarékosabbak.

Víz
 Számtalan sportág létezik, amely nem végezhető jó minőségű víz nélkül. Ezzel szem-
ben számos régióban vannak problémák a vízforrásokat illetően. Ne feledje, hogy a meg-
rendezett sportesemény értékes erőforrásokat, többek között vizet, különösen ivóvizet 
használ fel.
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 Csökkentse a vízre gyakorolt negatív hatásokat a következő módszerekkel:
• Racionálisan használja fel a vizet és szabaduljon meg a szennyvíztől.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy spóroljanak a vízzel; helyezzen el figyelmeztetéseket a 

mosdókban.
• Nyújtson tanácsokat a vízfogyasztás csökkentésére.
• Biztosítson megfelelő mennyiségű vizet a résztvevők számára.
• Ha lehetséges, ne juttasson vegyszereket a vízbe a rendezvény során (barnító krémek, 

napvédők).
• Ha a víz hőmérséklete 24˚C feletti, ne használjon zsíros krémeket a hőkezeléshez.
• Ha az esemény vízhez köthető, hívja fel a figyelmet a hely fontosságára és értékére, és 

a vízvédelmi módszerekre. Vigyázzon a halrezervátumokra.
• Ellenőrizze a vízrendszert biztonsági szempontból. .
• Ne dobjon semmit a vízbe.
Gyakorlati példa: Minőségi szénsavmentes ásványvizet biztosítunk a SforAE résztvevőknek, 
amely számos itallal ellentétben gyermekek számára is kiváló választás. Ilyen módon még a 
sportesemények fiatal résztvevői is támogathatják „zöld” projektjeinket azáltal, hogy az üres 
dobozokat szelektíven gyűjtik.

Zaj
 Gyakran előfordul, hogy zaj keletkezik a sporteseményeken (pl szurkolás, koncert, 
hangzavarral járó vetélkedők stb.). Iránymutatásaink ezen a téren legfőképp arra vonatkoz-
nak, hogy próbáljuk meg a túlzott zajtól megóvni az erre érzékeny, értékes környezetet.
 Zajcsökkentési környezetvédelmi példák:
• Figyeljen oda, mennyi zajjal jár az esemény. Dolgozzon össze a helyi közösséggel, 

hiszen ők jobban ismerik a környék adottságait, illetve a zaj hatását, illetve annak 
csökkentési lehetőségeit.

• Ne használjon tűzijátékokat.
• A természetvédelmi helyek közelében használjon inkább több kisebb hangszórót, mint 

egy hatalmas hangrendszert.
• Próbáljon meg csendesebb időszakokat betervezni az események során.
• Ébressze rá az embereket saját hangerejükre – végezzen „túl hangos vagy” teszteket.
Gyakorlati példa: Általában, az eseményeink a 40-70 dB hangerősség közötti tartomány-
ban bocsátanak ki zajt. Ezzel összehasonlítva az erős utcai zaj 90 dB körüli, míg 140 dB a 
vadászgépek motorjának indításával egyenértékű zajt jelent. A WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) legfeljebb 50 dB-es zajt tanácsol napközben a környezetben. 

Légminőség
 A levegő a vízhez hasonlatosan olyan elem, amelynek tisztán tartása alapvető fontossá-
gú, ennek ellenére gyakran nem jut rá elég figyelem az sporteseményeken.
 Módszerek az esemény szervezése és lebonyolítása alatt a szennyező anyagok kibocsá-
tásának visszafogására, illetve a minőségi beltéri levegő (főképp friss levegő) biztosítására:
• Csak olyan anyagokat válasszon beltéri dekorációra, építésre és használatra, amelyek 

nem tartalmaznak vagy bocsátanak ki perzisztens, bioakkumulálódó és/vagy mérgező 
anyagokat.

• Kérjen ablakkal rendelkező szobákat, amelyek könnyen szellőztethetőek és természe-
tes megvilágítással rendelkeznek.

• Próbáljon meg minél több friss levegőt használni.
• Válasszon/használjon passzív épületeket.
• Jelöljön ki dohányzásra szánt területeket, ha szükséges.
Gyakorlati példa: Az egész Európai Unió területén különböző mérőállomások működnek, 
amelyek ellenőrzik a légminőséget körülöttünk. Az eredmények online elérhetők. 
Ellenőrizze a légminőséget a sporteseménye körül, és erről tájékoztassa a résztvevőket is.

Ökolábnyom és annak kiegyenlítése
 Az „ökolábnyom” egy viszonylag összetett vizsgálati módszer, amellyel felmérhetjük, 
sporteseményünk mennyire terhelő a szén-dioxid kibocsátást illetően. Ne feledje, ez egy 
még kialakulóban lévő módszer, azonban ennek kipróbálásától függetlenül igyekezhet 
ellensúlyozni a természetre nehezedő terhelést.
 Az eseményhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás mérésének és csökkentésének 
módszerei: (amit nem tud csökkenteni, azt próbálja meg ellensúlyozni)
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen van-e lehetőség az esemény szén-dioxid kibocsátásá-

nak ellensúlyozására, különböző megújuló energia tanúsítványok beszerzésével.
• Számolja ki az esemény ökolábnyomát. A számításba vonjon bele mindent, amit előre 

lehet tervezni (az anyagok, személyzet és felszerelés szállítását, az esemény során 
felhasznált villamosenergiát stb.).

• Vásároljon megújuló energiakrediteket, hogy ellensúlyozza az eseménnyel járó káros 
anyag-kibocsátást.

• Az eseményt követően, hagyja a helyszínt és a zöld területeket az esemény előtti álla-
potban.

• Használjon környezetbarát felszerelést (sport- és egyéb cikkeket).
• Támogassa az ökobarát megközelítést.
Gyakorlati példa: Próbálja meg kompenzálni a sportesemény által generált szén-dioxid 
mennyiségét. A faültetés ötlete kiváló lehetőség lehet, de fontolja meg az esemény 
energia- és helyigényének csökkentését és átcsoportosítását. Ez a „nulla kibocsá-
tás” szabvány lényege.

Tanúsítványok
 Itt főképp a különböző sporttanúsítványokra kell gondolni. Léteznek a 
zöld eseményekre vonatkozó szakértői tanúsítványi rendszerek is. A brit BSI 
8901 szabvány például nem közvetlenül sporteseményekre vonatkozik, de 
átfogó módszert biztosít az esemény környezetvédelmi szempontok alapján 
történő vizsgálatára.
 Használja a közkincsekre vonatkozó módszereket. Így 
további pénzügyi költségek 
nélkül használhat képeket, 
térképeket és egyéb ingye-
nes módszereket, amelyek 
a közkincs részét képezik.

Gyakorlati példa: a "LÉC FÖLÖTT®” minősítési rendszer elsősorban a szabadidősport és 
egyéb események fejlesztését és ellenőrzését célozza, megfelelő minőséget garantálva a 
résztvevőknek, jól szervezett körülmények között. A rendszer követelményeinek megfelelő 
események megkapják a „LÉC FÖLÖTT®" minősítést, amely minőségi garanciát jelent a 
részvevők számára.

Egyebek
 Jól tudjuk, hogy a felsorolt tanácsok nem merítik ki a sportesemények során felhasz-
nálható megoldások teljes listáját. Az ajánlások elkészítése során további példákat sorol-
tunk fel, amelyek nem tartoznak az előző szekciók egyikébe sem. Végezetül megosztjuk 
néhány további javaslatunkat, amelyek kiegészíthetik a modern, környezettudatos és fenn-
tartható sportesemények korábban körvonalazott képét:
• Oktatási anyagok bevezetése: támogassa az olyan termékek használatát, amelyek 

környezettudatosságra tanítanak vagy felhívják a figyelmet a témára.
• Mutassa meg a „zöld” gondolkodást különböző játékos, kreatív módszerekkel, ame-

lyekkel a gyermekek figyelme is leköthető.
• Amikor lehetséges, nyomtasson a papírok mindkét oldalára, hogy csökkentse a papír-

használatot.
• Hangsúlyozza ki a „zöld” megközelítés pozitív tulajdonságait és előnyeit (a negatív 

kampányok nem hatékonyak...).
• Próbáljon meg hasznos promóciós ajándékot kitalálni.
• Ne feledkezzen meg a biztosítási kérdésekről (legyen tisztában saját felelősségével).
Gyakorlati példa: A kvízek és játékok remekül összekapcsolhatók a környezetvédelemmel. A 
SforAE projekt végrehajtása során különböző játékokkal próbáljuk megtanítani a résztve-
vőknek az újrahasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés alapjait és fontosságát.

Összefoglalás
 Az útmutatóban bemutatott példák kiváló ötletforrásként szolgálhatnak Önnek, ame-
lyek segítségével a megszervezett esemény minimális negatív hatással lehet a környezetre. 
Ne feledje azonban, hogy Róma sem egy nap alatt épült, ezért nem feltétlen ajánlott 
minden tanácsot egyszerre bevezetni (habár ezt nagy örömmel fogadjuk). Próbáljon meg 
fokozatosan javítani „zöld” tevékenységein, illetve a meglévőket újakkal kiegészíteni. Így 
idővel akár az összes javaslatunkat felhasználhatja az események szervezésekor. Továbbá, 
a „zöld” gondolkodásmóddal biztosan további hasznos, ökológiailag kiemelkedően jó ötle-
tekre találhat.

Záradék
 A kiadványt a Sport for All and the Environment (Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt (SforAE) partnerei készítették az „Erasmus+ Sport” együttműködési társulás támoga-
tásával (referencia szám: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). A dokumentum a szer-
zők véleményét tükrözi, így az Ügynökség és a Bizottság nem felelős az itt szereplő infor-
mációk felhasználásáért és tartalmáért.

9/12.oldal

ZÖLD KÉZIKÖNYV
Hogyan szervezzünk fenntartható sporteseményeket

Bevezetés
 A rendezvényszervezők legnagyobb kihívása a sportesemények megrendezése során az 
esemény megfelelő és hatékony előkészítése, valamint a magas szintű sportlehetőségek 
biztosítása. A sporteseményekhez szükséges modern elvárások listája egyre hosszabb, így e 
kiadvány egyik nem titkolt célja az, hogy inspirálja a felelős döntéshozókat, hogy fontolják 
meg a környezet kisebb terhelését. 
 A kiadvány szerzői az előkészítő munkálatok során úgy vélték, hogy számtalan sportág 
aktív űzése igényli az egészséges, tiszta környezetet. Praktikus okokból különböző témákat 
különböztettünk meg, hogy segítsük az olvasó tájékozódását. Ne feledjük, hogy a sporte-
semények megrendezése során az iránymutatások részleges bevezetése is jelentősen csök-
kenti az esemény környezeti terhelését. Amennyiben megfogadja az iránymutatásokat, ne 
feledje ezekről megfelelően tájékoztatni az esemény résztvevőit és nézőit is. Ha ezt jól látha-
tó és világos formában teszi, biztos lehet benne, hogy erőfeszítései 
meghozzák a várt eredményt.

Újrahasznosítás 
 A valóság az, hogy még a legkisebb sportesemények is hulladékkal és 
szemeteléssel járnak. Ne feledje, a legjobb hulladék az, ami létre sem jön. 
Mindazonáltal a résztvevők számára szükséges termékek és anyagok 
biztosítása során törekedjen olyanokat választani, amelyek könnyen újra-
hasznosíthatók, hogy elkerülje a legrosszabb eshetőséget – a hulladékfel-
halmozódást. A fejezet megfogalmazása során a következő szabályok sze-
rint jártunk el: „Hagyjuk a helyet olyan állapotban, ahogy találtuk”, vala-
mint „Amit magunkkal hoztunk, vigyük is haza”.
 Az esemény alatt létrehozott hulladék csökkentéséhez és újrahasz-

nosításához kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Az eseményhez szükséges anyagok vásárlása során győződjön meg 

róla, hogy minden megrendelt árucikk nélkülözhetetlen csomagolá-
sa újrahasznosítható legyen. Részesítse előnyben a könnyen és több-

ször újrahasznosítható anyagokat.
•      Igényeljen a rendezvényhelyszín működtetőjétől szelektív hulladék-

gyűjtést lehetővé tevő szemeteseket, hogy így bátorítsa a résztvevőket 
a megfontolt szemétválogatásra és csökkentse a szeméttelepre jutó hul-

ladékot.
•    Vonja be a résztvevőket a hulladékcsökkentés folyamatába, támogassa a 

környezettudatos gondolkozást és tájékoztassa őket az elérhető újrahasz-
nosítási programokról.

•      Győződjön meg róla, hogy a létrejött hulladék már a kezdetektől fogva szelek-
tíven kerül begyűjtésre a jövőbeli újrahasznosításhoz. Biztosítson jól látható 

helyeken szemeteseket. Győződjön meg róla, hogy a hulladékot végig szelektí-
ven gyűjtik.

•    Használjon megfelelő szelektív hulladékgyűjtőket minden helyszínen, központi 
helyen elhelyezve, jól láthatóan megjelölve és elérhetően.

•      Részesítse előnyben az újrahasznosítható és újrahasznosított termékeket. A csoma-

golás súlya is fontos szempont.
• Minimalizálja a papírhasználatot és maximalizálja a kiosztott tájékoztató dokumentu-

mok használatát.
• Gondolja át a résztvevők várható száma alapján a kinyomtatandó dokumentumok 

másolatainak számát, hogy elkerülje a felesleges többletet.
• Figyeljen oda a mosdók kiürítésére és a megmaradt kéztörlők megtartására.
 Gyakorlati példa: A SforAE projekt valódi végrehajtása érdekében a projekt partnerei 

dobozos ásványvizet biztosítanak a sportesemények szervezőinek. Az italok ingyene-
sek azok számára, akik felhasználják a szelektív hulladékgyűjtéshez biztosított zsáko-
kat és konténereket, hogy az üres alumínium dobozok megfelelően kerülhessenek 
begyűjtésre és újrahasznosításra. További promóciós reklámfelületeket biztosítunk az 
újrahasznosítás előnyeiről. A támogatott események során összegyűjtött alumínium 
dobozok különösen könnyen újrahasznosíthatók, a begyűjtött dobozokat a megfelelő 
újrahasznosítóba kell szállítani, ahol végtelen számban, minőségvesztés nélkül újra-
hasznosíthatók. Ezt hívják állandó anyagnak.

Élelmiszer-hulladék
  Az előző szekcióban megvizsgált hulladéktermelés témája magában 

hordoz egy különös problémát, amellyel úgy gondoltuk, külön érdemes 
foglalkozni, hiszen óriási hatással van a környezetre. Az élelmiszer-hul-
ladékok problémája nagy kihívást jelent a sportesemények rendezőinek. 
Ne feledjük, hogy a csomagolás mindössze kis részét teszi ki a teljes 
termék „környezeti lábnyomának”. A legnagyobb környezeti befolyással a 
csomagolásban lévő tényleges tartalom rendelkezik, amely az élelmisze-
rek esetében nem csupán hatalmas helyigénnyel, hanem ugyanilyen 

magas energiaköltséggel jár együtt a termesztés, beszerzés, előkészítés és 
természetesen a szállítás során. 

 Az élelmiszer-hulladék megszüntetésének ajánlott módszerei:
• Rendeljen ökobarát, helyi előállítású termékeket. Válasszon helyi, szezoná-
lis, organikus termékeket, amennyiben lehetséges. Győződjön meg róla, hogy a 

termékek fenntartható gazdaságokból származnak.
• Minimalizálja az élelmiszer-hulladékot a szükséges mennyiség megfőzésével vagy 

megrendelésével, illetve a különböző komposztáló és élelmiszerbank rendszerek hasz-
nálatával. Biztosítson komposztáló és szelektív hulladékgyűjtőket jól megközelíthető 
helyeken.

• Szerezzen be minimális és/vagy újrahasznosítható csomagolásba csomagolt élelmi-
szereket.

• Győződjön meg róla, hogy legyenek szemetesek a büfékocsik közelében.
• Fontolja meg, milyen étkeztetési szolgáltatás termelné a legkevesebb élelmiszer-hul-

ladékot – a büfékocsis, asztalos-leülős, vagy az étlapos.
• A résztvevők tulajdonságaihoz igazítsa az élelmiszer- és folyadékmennyiségeket – 

ezek eltérőek a felnőttek és a gyerekek, illetve a meleg és hideg évszakokban, illetve a 
különböző fizikai tevékenységek esetén.

Gyakorlati példa: A sportesemények rendezése során ellenőrizze, hogy lehetséges-e a rövid 

lejárati idejű ételeket és italokat a környéken élő rászorulóknak eljuttatni, például egy élel-
miszerbankon keresztül. Érdemes előre utánajárni ennek a lehetőségnek, hogy kellő idő 
álljon rendelkezésre a megvalósításra. Az élelmiszerek komposztálása végleges veszteség, 
így kezelje ezt a lehetőséget az utolsó lehetőségnek.

Szállítás
 Még kisebb sporteseményeket is nehéz lenne elképzelni a résztvevők szállítása nélkül. 
Számos rendezvény követeli meg a rövidebb vagy hosszabb távú utazást. A sportesemények 
előkészítése és megrendezése is gyors és hatékony szállítást igényel, ezért is biztosítottuk 
a legtöbb példát ebben a szekcióban.
 A szállításhoz és közlekedéshez kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Használjon alacsony kibocsájtású technológiákat az esemény megszervezése során.
• Válasszon olyan helyszínt, amely tömegközlekedéssel is megközelíthető.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy gyalogoljanak, vagy használjanak alternatív közlekedési 

lehetőségeket a szén-dioxid  kibocsátás és légszennyezés csökkentése érdekében.
• Az elkerülhetetlenül szükséges járműves utazáshoz ajánlja a telekocsis szolgáltatásokat.
• Tájékoztassa a résztvevőket a könnyen hozzáférhető tömegközlekedési lehetőségekről.
• Használjon alacsony kibocsátású járműveket, kerékpárokat, hibrid autókat stb.
• Válasszon fenntartható, társadalmi felelősségvállalás szempontjából megfelelő szállásle-

hetőségeket a sportesemények közelében.
• A légi utazás rendelkezik a legnagyobb ökológiai lábnyommal, ezért lehetőség szerint 

fontolja meg az alternatívákat.
• A vonatos és buszos utazási lehetőségek kisebb terhelésűek, illetve a terminálok általá-

ban központi elhelyezkedésűek, így még kevésbé van szükség taxis szolgáltatásokra.
• Biztosítson információkat a látogatóknak a különböző térképek, busz és metró útvonalak 

megjelenítésével, hogy miként juthatnak el tömegközlekedéssel a helyszínekre. Biztosít-
son egyenrangú közlekedési lehetőségeket a mozgáskorlátozottak számára is.

• Támogassa a helyi résztvevők közös autós utazását.
• Törekedjen arra, hogy a parkolóhelyek a lehető legkevésbé avatkozzanak bele a környe-

zetbe: ne telepítsen parkolóhelyeket füves vagy növényes területeken, még a védett 
területen kívül sem.

• A természetvédelmi területeken kizárólag kijelölt utakon közlekedjen, szükség esetén 
védje kordonokkal a vadvilágot.

• Biztosítson különleges jutalmat a legzöldebb közlekedési formákat választó utazóknak 
(akik kerékpárral vagy gyalog jönnek).

• Nyújtson kerékpártárolót az esemény területén belül. Ha megoldható, a kerékpárokat 
engedje be a rendezvény területére, az autókat ne.

• Vezessen be korlátozásokat a szponzoroknak/szolgáltatóknak (vállalatonként legfeljebb 
1 autó érkezhessen), és csak maximálisan kihasznált autók parkolhassanak.

• Az online regisztráció során kérdezze meg a résztvevőket, hogy milyen közlekedési 
eszközzel terveznek érkezni.

• Az árucikkek szállítása  során a biztonság megőrzése mellett, használja ki maximálisan a 
gépjárművet.

 Gyakorlati példa: Egy átlagos autó minden egyes liter benzin elégetésével körülbelül 

2,5 kg szén-dioxidot (CO2-ot) termel, míg dízel üzemanyag esetén ez literenként 3 kg 
CO2-ot jelent. A gázolajos motorok esetében a kibocsátás „mindössze” 1,5 kg CO2 az 
elégetett literenkénti gáz után.

Co-sharing (megosztás)
 A folyamatosan változó és újonnan megjelenő üzleti modellek révén különböző válasz-
tások állnak rendelkezésre a Co-sharing (megosztás) szemlélet megvalósítására. Európában 
a tudatos fogyasztás egyre népszerűbb módszere a specializálódott termékek és szolgáltatá-
sok közösségi vagy ideiglenes használata. Így például nem kell időmérő rendszert vásárol-
nunk ahhoz, hogy a sporteseményen a résztvevők láthassák a pontos eredményeiket.
 Az ötlet lényege abban rejlik, hogy az együttműködéssel és bizonyos termékek 
kölcsönzésével korlátozhatóvá válik azok környezetre gyakorolt hatása. 
• Például, korlátozhatjuk a több órát igénybe vevő autós szállítást, helyette választha-

tunk más közlekedési formákat, autókölcsönzéssel kiegészítve.
• Különböző felszerelések, termékek és eszközök kölcsönzése és megosztása.
• Próbáljon meg már meglévő épületeket és infrastruktúrát felhasználni.
• Igyekezzen minél többször felhasználni ugyanazon hirdetéseket és reklámanyagokat 

(ugyanazt a molinót, matricát akár többször is fel lehet használni).
Gyakorlati példa: A SforAE projekt megfelelő megvalósítása érdekében, a partnerek úgy 
döntöttek, hogy együttműködnek a közismert, majdnem páneurópai „Minden doboz 
visszajár” (Every Can Counts) kezdeményezéssel.  A kezdeményezés kidolgozott útmutatást 
nyújt a különböző grafikus anyagokat illetően, illetve a résztvevőknek kiosztott ásványvize 
után megmaradó üres alumínium dobozok begyűjtésében is.

„Zöld” megrendelések
 A „zöld” közbeszerzés nem csupán a közigazgatást érintő kérdés. Egyre több vállalat 
és szervezet fektet nagyobb figyelmet az ökológiai szempontokra a termékek és szolgál-
tatások kiválasztása során.
 A különböző környezetbarát szempontok bevezetése a megrendelések során is alkal-
mazható lenne.
• Biztosítsa, hogy az Ön által alkalmazott kommunikációs módszerek összhangban 

állnak a fenntarthatóság üzenetével, tehát kerülje a felesleges papírok, szórólapok, 
egyebek kinyomtatását.

• Használjon újrahasznosított anyagokból készült termékeket, árucikkeket.
• A mosdókban és a nyomtatáshoz is használjon újrahasznosított papírt.
Gyakorlati példa: A SforAE projektben alumínium dobozokat használtunk az ivóvíz szétosz-
tásához, mivel tudjuk, hogy ez egy állandó anyag, és a világon előállított alumínium közel 
70%-a jelenleg is használatban van valamilyen módon. Ha állandó anyagokból készült 
termékeket rendel, biztos lehet benne, hogy jelentős részük újrahasznosított anyagból áll, 
és a termék a jövőben is minőségvesztés nélkül újrahasznosítható marad.

Önkéntesség
 Az önkéntesek gyakran nagyon értékes segítséget nyújthatnak az esemény során, hiszen 
az önkéntesség valódi elkötelezettséget jelent a projekt és annak céljai iránt. Az önkéntesek 
tehát az egyik legfontosabb részei a „zöld” eseményeknek. 
 Kezdeményezze, hogy a projektben nem közvetlenül érintett emberek is részt vegyenek 
az újrahasznosításban (pl. a résztvevők szülei, barátai, vagy a nézők).
• Bátorítsa a nézőket és a kísérőket, hogy segítsenek a könnyen átruházható feladatok-

ban, pl. a szervezésben, a szemétgyűjtésben, az információterjesztésben, a frissítők 
előkészítésében stb.

• Válassza a helyi önkénteseket, adjon nekik munkát, motiválja őket.
• Vonjon be minél több embert, pl. használjon különböző szlogeneket a reklámokon: „A 

nagyit se hagyd otthon!”, vagy „Hozz el te is valakit!”.
Gyakorlati példa: Néhány vállalat különböző alkalmazotti önkéntes programokat is futtat,  így 
egy szervezettel való együttműködés révén szervezőként akár több tucat önkéntesre is szert 
tehetünk.

Energia
 Az energia kérdése működésünk legkisebb területeit is érinti. Ma már szinte lehetetlen 
villamosenergia nélkül sporteseményt rendezni. Mindazonáltal, mindig találhat olyan 
területeket, amelyek energiafogyasztása csökkenthető.
 Energiafogyasztást csökkentő megoldások vagy alternatív energiaforrások használata:
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen tudnak-e biztosítani természetes megvilágítást és 

légkondicionálást.
• Ha világításra van szükség, győződjön meg róla, hogy az energiatakarékos.
• Minimalizálja a regisztrációs űrlapok használatát, részesítse előnyben az elektronikus 

regisztrációt.
• Vásároljon zöld energiaforrásokat az eseményre, ha azok elérhetőek a területen.
• Kültéri eseménynél kérdezze meg a rendező várost vagy közösséget, milyen hulladék- 

és energiacsökkentési irányelvek vannak érvényben.
• Szabadtéri tűzgyújtás esetén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
• Biztosítson napelemeket a laptopokhoz vagy mobiltelefonokhoz.
• Válasszon megfelelő nagyságú generátort, ha szükséges.
• Próbáljon meg alternatív energiaforrásokat használni az eseményen.
Gyakorlati példa: A sportrendezvény helyszínének megválasztásakor ellenőrizze, milyen 
„passzív” építészeti megoldások elérhetőek. Ne feledje, hogy a kültéri események a  lege-
nergiatakarékosabbak.

Víz
 Számtalan sportág létezik, amely nem végezhető jó minőségű víz nélkül. Ezzel szem-
ben számos régióban vannak problémák a vízforrásokat illetően. Ne feledje, hogy a meg-
rendezett sportesemény értékes erőforrásokat, többek között vizet, különösen ivóvizet 
használ fel.



 Csökkentse a vízre gyakorolt negatív hatásokat a következő módszerekkel:
• Racionálisan használja fel a vizet és szabaduljon meg a szennyvíztől.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy spóroljanak a vízzel; helyezzen el figyelmeztetéseket a 

mosdókban.
• Nyújtson tanácsokat a vízfogyasztás csökkentésére.
• Biztosítson megfelelő mennyiségű vizet a résztvevők számára.
• Ha lehetséges, ne juttasson vegyszereket a vízbe a rendezvény során (barnító krémek, 

napvédők).
• Ha a víz hőmérséklete 24˚C feletti, ne használjon zsíros krémeket a hőkezeléshez.
• Ha az esemény vízhez köthető, hívja fel a figyelmet a hely fontosságára és értékére, és 

a vízvédelmi módszerekre. Vigyázzon a halrezervátumokra.
• Ellenőrizze a vízrendszert biztonsági szempontból. .
• Ne dobjon semmit a vízbe.
Gyakorlati példa: Minőségi szénsavmentes ásványvizet biztosítunk a SforAE résztvevőknek, 
amely számos itallal ellentétben gyermekek számára is kiváló választás. Ilyen módon még a 
sportesemények fiatal résztvevői is támogathatják „zöld” projektjeinket azáltal, hogy az üres 
dobozokat szelektíven gyűjtik.

Zaj
 Gyakran előfordul, hogy zaj keletkezik a sporteseményeken (pl szurkolás, koncert, 
hangzavarral járó vetélkedők stb.). Iránymutatásaink ezen a téren legfőképp arra vonatkoz-
nak, hogy próbáljuk meg a túlzott zajtól megóvni az erre érzékeny, értékes környezetet.
 Zajcsökkentési környezetvédelmi példák:
• Figyeljen oda, mennyi zajjal jár az esemény. Dolgozzon össze a helyi közösséggel, 

hiszen ők jobban ismerik a környék adottságait, illetve a zaj hatását, illetve annak 
csökkentési lehetőségeit.

• Ne használjon tűzijátékokat.
• A természetvédelmi helyek közelében használjon inkább több kisebb hangszórót, mint 

egy hatalmas hangrendszert.
• Próbáljon meg csendesebb időszakokat betervezni az események során.
• Ébressze rá az embereket saját hangerejükre – végezzen „túl hangos vagy” teszteket.
Gyakorlati példa: Általában, az eseményeink a 40-70 dB hangerősség közötti tartomány-
ban bocsátanak ki zajt. Ezzel összehasonlítva az erős utcai zaj 90 dB körüli, míg 140 dB a 
vadászgépek motorjának indításával egyenértékű zajt jelent. A WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) legfeljebb 50 dB-es zajt tanácsol napközben a környezetben. 

Légminőség
 A levegő a vízhez hasonlatosan olyan elem, amelynek tisztán tartása alapvető fontossá-
gú, ennek ellenére gyakran nem jut rá elég figyelem az sporteseményeken.
 Módszerek az esemény szervezése és lebonyolítása alatt a szennyező anyagok kibocsá-
tásának visszafogására, illetve a minőségi beltéri levegő (főképp friss levegő) biztosítására:
• Csak olyan anyagokat válasszon beltéri dekorációra, építésre és használatra, amelyek 

nem tartalmaznak vagy bocsátanak ki perzisztens, bioakkumulálódó és/vagy mérgező 
anyagokat.

• Kérjen ablakkal rendelkező szobákat, amelyek könnyen szellőztethetőek és természe-
tes megvilágítással rendelkeznek.

• Próbáljon meg minél több friss levegőt használni.
• Válasszon/használjon passzív épületeket.
• Jelöljön ki dohányzásra szánt területeket, ha szükséges.
Gyakorlati példa: Az egész Európai Unió területén különböző mérőállomások működnek, 
amelyek ellenőrzik a légminőséget körülöttünk. Az eredmények online elérhetők. 
Ellenőrizze a légminőséget a sporteseménye körül, és erről tájékoztassa a résztvevőket is.

Ökolábnyom és annak kiegyenlítése
 Az „ökolábnyom” egy viszonylag összetett vizsgálati módszer, amellyel felmérhetjük, 
sporteseményünk mennyire terhelő a szén-dioxid kibocsátást illetően. Ne feledje, ez egy 
még kialakulóban lévő módszer, azonban ennek kipróbálásától függetlenül igyekezhet 
ellensúlyozni a természetre nehezedő terhelést.
 Az eseményhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás mérésének és csökkentésének 
módszerei: (amit nem tud csökkenteni, azt próbálja meg ellensúlyozni)
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen van-e lehetőség az esemény szén-dioxid kibocsátásá-

nak ellensúlyozására, különböző megújuló energia tanúsítványok beszerzésével.
• Számolja ki az esemény ökolábnyomát. A számításba vonjon bele mindent, amit előre 

lehet tervezni (az anyagok, személyzet és felszerelés szállítását, az esemény során 
felhasznált villamosenergiát stb.).

• Vásároljon megújuló energiakrediteket, hogy ellensúlyozza az eseménnyel járó káros 
anyag-kibocsátást.

• Az eseményt követően, hagyja a helyszínt és a zöld területeket az esemény előtti álla-
potban.

• Használjon környezetbarát felszerelést (sport- és egyéb cikkeket).
• Támogassa az ökobarát megközelítést.
Gyakorlati példa: Próbálja meg kompenzálni a sportesemény által generált szén-dioxid 
mennyiségét. A faültetés ötlete kiváló lehetőség lehet, de fontolja meg az esemény 
energia- és helyigényének csökkentését és átcsoportosítását. Ez a „nulla kibocsá-
tás” szabvány lényege.

Tanúsítványok
 Itt főképp a különböző sporttanúsítványokra kell gondolni. Léteznek a 
zöld eseményekre vonatkozó szakértői tanúsítványi rendszerek is. A brit BSI 
8901 szabvány például nem közvetlenül sporteseményekre vonatkozik, de 
átfogó módszert biztosít az esemény környezetvédelmi szempontok alapján 
történő vizsgálatára.
 Használja a közkincsekre vonatkozó módszereket. Így 
további pénzügyi költségek 
nélkül használhat képeket, 
térképeket és egyéb ingye-
nes módszereket, amelyek 
a közkincs részét képezik.

Gyakorlati példa: a "LÉC FÖLÖTT®” minősítési rendszer elsősorban a szabadidősport és 
egyéb események fejlesztését és ellenőrzését célozza, megfelelő minőséget garantálva a 
résztvevőknek, jól szervezett körülmények között. A rendszer követelményeinek megfelelő 
események megkapják a „LÉC FÖLÖTT®" minősítést, amely minőségi garanciát jelent a 
részvevők számára.

Egyebek
 Jól tudjuk, hogy a felsorolt tanácsok nem merítik ki a sportesemények során felhasz-
nálható megoldások teljes listáját. Az ajánlások elkészítése során további példákat sorol-
tunk fel, amelyek nem tartoznak az előző szekciók egyikébe sem. Végezetül megosztjuk 
néhány további javaslatunkat, amelyek kiegészíthetik a modern, környezettudatos és fenn-
tartható sportesemények korábban körvonalazott képét:
• Oktatási anyagok bevezetése: támogassa az olyan termékek használatát, amelyek 

környezettudatosságra tanítanak vagy felhívják a figyelmet a témára.
• Mutassa meg a „zöld” gondolkodást különböző játékos, kreatív módszerekkel, ame-

lyekkel a gyermekek figyelme is leköthető.
• Amikor lehetséges, nyomtasson a papírok mindkét oldalára, hogy csökkentse a papír-

használatot.
• Hangsúlyozza ki a „zöld” megközelítés pozitív tulajdonságait és előnyeit (a negatív 

kampányok nem hatékonyak...).
• Próbáljon meg hasznos promóciós ajándékot kitalálni.
• Ne feledkezzen meg a biztosítási kérdésekről (legyen tisztában saját felelősségével).
Gyakorlati példa: A kvízek és játékok remekül összekapcsolhatók a környezetvédelemmel. A 
SforAE projekt végrehajtása során különböző játékokkal próbáljuk megtanítani a résztve-
vőknek az újrahasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés alapjait és fontosságát.

Összefoglalás
 Az útmutatóban bemutatott példák kiváló ötletforrásként szolgálhatnak Önnek, ame-
lyek segítségével a megszervezett esemény minimális negatív hatással lehet a környezetre. 
Ne feledje azonban, hogy Róma sem egy nap alatt épült, ezért nem feltétlen ajánlott 
minden tanácsot egyszerre bevezetni (habár ezt nagy örömmel fogadjuk). Próbáljon meg 
fokozatosan javítani „zöld” tevékenységein, illetve a meglévőket újakkal kiegészíteni. Így 
idővel akár az összes javaslatunkat felhasználhatja az események szervezésekor. Továbbá, 
a „zöld” gondolkodásmóddal biztosan további hasznos, ökológiailag kiemelkedően jó ötle-
tekre találhat.

Záradék
 A kiadványt a Sport for All and the Environment (Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt (SforAE) partnerei készítették az „Erasmus+ Sport” együttműködési társulás támoga-
tásával (referencia szám: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). A dokumentum a szer-
zők véleményét tükrözi, így az Ügynökség és a Bizottság nem felelős az itt szereplő infor-
mációk felhasználásáért és tartalmáért.

Bevezetés
 A rendezvényszervezők legnagyobb kihívása a sportesemények megrendezése során az 
esemény megfelelő és hatékony előkészítése, valamint a magas szintű sportlehetőségek 
biztosítása. A sporteseményekhez szükséges modern elvárások listája egyre hosszabb, így e 
kiadvány egyik nem titkolt célja az, hogy inspirálja a felelős döntéshozókat, hogy fontolják 
meg a környezet kisebb terhelését. 
 A kiadvány szerzői az előkészítő munkálatok során úgy vélték, hogy számtalan sportág 
aktív űzése igényli az egészséges, tiszta környezetet. Praktikus okokból különböző témákat 
különböztettünk meg, hogy segítsük az olvasó tájékozódását. Ne feledjük, hogy a sporte-
semények megrendezése során az iránymutatások részleges bevezetése is jelentősen csök-
kenti az esemény környezeti terhelését. Amennyiben megfogadja az iránymutatásokat, ne 
feledje ezekről megfelelően tájékoztatni az esemény résztvevőit és nézőit is. Ha ezt jól látha-
tó és világos formában teszi, biztos lehet benne, hogy erőfeszítései 
meghozzák a várt eredményt.

Újrahasznosítás 
 A valóság az, hogy még a legkisebb sportesemények is hulladékkal és 
szemeteléssel járnak. Ne feledje, a legjobb hulladék az, ami létre sem jön. 
Mindazonáltal a résztvevők számára szükséges termékek és anyagok 
biztosítása során törekedjen olyanokat választani, amelyek könnyen újra-
hasznosíthatók, hogy elkerülje a legrosszabb eshetőséget – a hulladékfel-
halmozódást. A fejezet megfogalmazása során a következő szabályok sze-
rint jártunk el: „Hagyjuk a helyet olyan állapotban, ahogy találtuk”, vala-
mint „Amit magunkkal hoztunk, vigyük is haza”.
 Az esemény alatt létrehozott hulladék csökkentéséhez és újrahasz-

nosításához kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Az eseményhez szükséges anyagok vásárlása során győződjön meg 

róla, hogy minden megrendelt árucikk nélkülözhetetlen csomagolá-
sa újrahasznosítható legyen. Részesítse előnyben a könnyen és több-

ször újrahasznosítható anyagokat.
•      Igényeljen a rendezvényhelyszín működtetőjétől szelektív hulladék-

gyűjtést lehetővé tevő szemeteseket, hogy így bátorítsa a résztvevőket 
a megfontolt szemétválogatásra és csökkentse a szeméttelepre jutó hul-

ladékot.
•    Vonja be a résztvevőket a hulladékcsökkentés folyamatába, támogassa a 

környezettudatos gondolkozást és tájékoztassa őket az elérhető újrahasz-
nosítási programokról.

•      Győződjön meg róla, hogy a létrejött hulladék már a kezdetektől fogva szelek-
tíven kerül begyűjtésre a jövőbeli újrahasznosításhoz. Biztosítson jól látható 

helyeken szemeteseket. Győződjön meg róla, hogy a hulladékot végig szelektí-
ven gyűjtik.

•    Használjon megfelelő szelektív hulladékgyűjtőket minden helyszínen, központi 
helyen elhelyezve, jól láthatóan megjelölve és elérhetően.

•      Részesítse előnyben az újrahasznosítható és újrahasznosított termékeket. A csoma-

golás súlya is fontos szempont.
• Minimalizálja a papírhasználatot és maximalizálja a kiosztott tájékoztató dokumentu-

mok használatát.
• Gondolja át a résztvevők várható száma alapján a kinyomtatandó dokumentumok 

másolatainak számát, hogy elkerülje a felesleges többletet.
• Figyeljen oda a mosdók kiürítésére és a megmaradt kéztörlők megtartására.
 Gyakorlati példa: A SforAE projekt valódi végrehajtása érdekében a projekt partnerei 

dobozos ásványvizet biztosítanak a sportesemények szervezőinek. Az italok ingyene-
sek azok számára, akik felhasználják a szelektív hulladékgyűjtéshez biztosított zsáko-
kat és konténereket, hogy az üres alumínium dobozok megfelelően kerülhessenek 
begyűjtésre és újrahasznosításra. További promóciós reklámfelületeket biztosítunk az 
újrahasznosítás előnyeiről. A támogatott események során összegyűjtött alumínium 
dobozok különösen könnyen újrahasznosíthatók, a begyűjtött dobozokat a megfelelő 
újrahasznosítóba kell szállítani, ahol végtelen számban, minőségvesztés nélkül újra-
hasznosíthatók. Ezt hívják állandó anyagnak.

Élelmiszer-hulladék
  Az előző szekcióban megvizsgált hulladéktermelés témája magában 

hordoz egy különös problémát, amellyel úgy gondoltuk, külön érdemes 
foglalkozni, hiszen óriási hatással van a környezetre. Az élelmiszer-hul-
ladékok problémája nagy kihívást jelent a sportesemények rendezőinek. 
Ne feledjük, hogy a csomagolás mindössze kis részét teszi ki a teljes 
termék „környezeti lábnyomának”. A legnagyobb környezeti befolyással a 
csomagolásban lévő tényleges tartalom rendelkezik, amely az élelmisze-
rek esetében nem csupán hatalmas helyigénnyel, hanem ugyanilyen 

magas energiaköltséggel jár együtt a termesztés, beszerzés, előkészítés és 
természetesen a szállítás során. 

 Az élelmiszer-hulladék megszüntetésének ajánlott módszerei:
• Rendeljen ökobarát, helyi előállítású termékeket. Válasszon helyi, szezoná-
lis, organikus termékeket, amennyiben lehetséges. Győződjön meg róla, hogy a 

termékek fenntartható gazdaságokból származnak.
• Minimalizálja az élelmiszer-hulladékot a szükséges mennyiség megfőzésével vagy 

megrendelésével, illetve a különböző komposztáló és élelmiszerbank rendszerek hasz-
nálatával. Biztosítson komposztáló és szelektív hulladékgyűjtőket jól megközelíthető 
helyeken.

• Szerezzen be minimális és/vagy újrahasznosítható csomagolásba csomagolt élelmi-
szereket.

• Győződjön meg róla, hogy legyenek szemetesek a büfékocsik közelében.
• Fontolja meg, milyen étkeztetési szolgáltatás termelné a legkevesebb élelmiszer-hul-

ladékot – a büfékocsis, asztalos-leülős, vagy az étlapos.
• A résztvevők tulajdonságaihoz igazítsa az élelmiszer- és folyadékmennyiségeket – 

ezek eltérőek a felnőttek és a gyerekek, illetve a meleg és hideg évszakokban, illetve a 
különböző fizikai tevékenységek esetén.

Gyakorlati példa: A sportesemények rendezése során ellenőrizze, hogy lehetséges-e a rövid 

lejárati idejű ételeket és italokat a környéken élő rászorulóknak eljuttatni, például egy élel-
miszerbankon keresztül. Érdemes előre utánajárni ennek a lehetőségnek, hogy kellő idő 
álljon rendelkezésre a megvalósításra. Az élelmiszerek komposztálása végleges veszteség, 
így kezelje ezt a lehetőséget az utolsó lehetőségnek.

Szállítás
 Még kisebb sporteseményeket is nehéz lenne elképzelni a résztvevők szállítása nélkül. 
Számos rendezvény követeli meg a rövidebb vagy hosszabb távú utazást. A sportesemények 
előkészítése és megrendezése is gyors és hatékony szállítást igényel, ezért is biztosítottuk 
a legtöbb példát ebben a szekcióban.
 A szállításhoz és közlekedéshez kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Használjon alacsony kibocsájtású technológiákat az esemény megszervezése során.
• Válasszon olyan helyszínt, amely tömegközlekedéssel is megközelíthető.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy gyalogoljanak, vagy használjanak alternatív közlekedési 

lehetőségeket a szén-dioxid  kibocsátás és légszennyezés csökkentése érdekében.
• Az elkerülhetetlenül szükséges járműves utazáshoz ajánlja a telekocsis szolgáltatásokat.
• Tájékoztassa a résztvevőket a könnyen hozzáférhető tömegközlekedési lehetőségekről.
• Használjon alacsony kibocsátású járműveket, kerékpárokat, hibrid autókat stb.
• Válasszon fenntartható, társadalmi felelősségvállalás szempontjából megfelelő szállásle-

hetőségeket a sportesemények közelében.
• A légi utazás rendelkezik a legnagyobb ökológiai lábnyommal, ezért lehetőség szerint 

fontolja meg az alternatívákat.
• A vonatos és buszos utazási lehetőségek kisebb terhelésűek, illetve a terminálok általá-

ban központi elhelyezkedésűek, így még kevésbé van szükség taxis szolgáltatásokra.
• Biztosítson információkat a látogatóknak a különböző térképek, busz és metró útvonalak 

megjelenítésével, hogy miként juthatnak el tömegközlekedéssel a helyszínekre. Biztosít-
son egyenrangú közlekedési lehetőségeket a mozgáskorlátozottak számára is.

• Támogassa a helyi résztvevők közös autós utazását.
• Törekedjen arra, hogy a parkolóhelyek a lehető legkevésbé avatkozzanak bele a környe-

zetbe: ne telepítsen parkolóhelyeket füves vagy növényes területeken, még a védett 
területen kívül sem.

• A természetvédelmi területeken kizárólag kijelölt utakon közlekedjen, szükség esetén 
védje kordonokkal a vadvilágot.

• Biztosítson különleges jutalmat a legzöldebb közlekedési formákat választó utazóknak 
(akik kerékpárral vagy gyalog jönnek).

• Nyújtson kerékpártárolót az esemény területén belül. Ha megoldható, a kerékpárokat 
engedje be a rendezvény területére, az autókat ne.

• Vezessen be korlátozásokat a szponzoroknak/szolgáltatóknak (vállalatonként legfeljebb 
1 autó érkezhessen), és csak maximálisan kihasznált autók parkolhassanak.

• Az online regisztráció során kérdezze meg a résztvevőket, hogy milyen közlekedési 
eszközzel terveznek érkezni.

• Az árucikkek szállítása  során a biztonság megőrzése mellett, használja ki maximálisan a 
gépjárművet.

 Gyakorlati példa: Egy átlagos autó minden egyes liter benzin elégetésével körülbelül 

2,5 kg szén-dioxidot (CO2-ot) termel, míg dízel üzemanyag esetén ez literenként 3 kg 
CO2-ot jelent. A gázolajos motorok esetében a kibocsátás „mindössze” 1,5 kg CO2 az 
elégetett literenkénti gáz után.

Co-sharing (megosztás)
 A folyamatosan változó és újonnan megjelenő üzleti modellek révén különböző válasz-
tások állnak rendelkezésre a Co-sharing (megosztás) szemlélet megvalósítására. Európában 
a tudatos fogyasztás egyre népszerűbb módszere a specializálódott termékek és szolgáltatá-
sok közösségi vagy ideiglenes használata. Így például nem kell időmérő rendszert vásárol-
nunk ahhoz, hogy a sporteseményen a résztvevők láthassák a pontos eredményeiket.
 Az ötlet lényege abban rejlik, hogy az együttműködéssel és bizonyos termékek 
kölcsönzésével korlátozhatóvá válik azok környezetre gyakorolt hatása. 
• Például, korlátozhatjuk a több órát igénybe vevő autós szállítást, helyette választha-

tunk más közlekedési formákat, autókölcsönzéssel kiegészítve.
• Különböző felszerelések, termékek és eszközök kölcsönzése és megosztása.
• Próbáljon meg már meglévő épületeket és infrastruktúrát felhasználni.
• Igyekezzen minél többször felhasználni ugyanazon hirdetéseket és reklámanyagokat 

(ugyanazt a molinót, matricát akár többször is fel lehet használni).
Gyakorlati példa: A SforAE projekt megfelelő megvalósítása érdekében, a partnerek úgy 
döntöttek, hogy együttműködnek a közismert, majdnem páneurópai „Minden doboz 
visszajár” (Every Can Counts) kezdeményezéssel.  A kezdeményezés kidolgozott útmutatást 
nyújt a különböző grafikus anyagokat illetően, illetve a résztvevőknek kiosztott ásványvize 
után megmaradó üres alumínium dobozok begyűjtésében is.

„Zöld” megrendelések
 A „zöld” közbeszerzés nem csupán a közigazgatást érintő kérdés. Egyre több vállalat 
és szervezet fektet nagyobb figyelmet az ökológiai szempontokra a termékek és szolgál-
tatások kiválasztása során.
 A különböző környezetbarát szempontok bevezetése a megrendelések során is alkal-
mazható lenne.
• Biztosítsa, hogy az Ön által alkalmazott kommunikációs módszerek összhangban 

állnak a fenntarthatóság üzenetével, tehát kerülje a felesleges papírok, szórólapok, 
egyebek kinyomtatását.

• Használjon újrahasznosított anyagokból készült termékeket, árucikkeket.
• A mosdókban és a nyomtatáshoz is használjon újrahasznosított papírt.
Gyakorlati példa: A SforAE projektben alumínium dobozokat használtunk az ivóvíz szétosz-
tásához, mivel tudjuk, hogy ez egy állandó anyag, és a világon előállított alumínium közel 
70%-a jelenleg is használatban van valamilyen módon. Ha állandó anyagokból készült 
termékeket rendel, biztos lehet benne, hogy jelentős részük újrahasznosított anyagból áll, 
és a termék a jövőben is minőségvesztés nélkül újrahasznosítható marad.

Önkéntesség
 Az önkéntesek gyakran nagyon értékes segítséget nyújthatnak az esemény során, hiszen 
az önkéntesség valódi elkötelezettséget jelent a projekt és annak céljai iránt. Az önkéntesek 
tehát az egyik legfontosabb részei a „zöld” eseményeknek. 
 Kezdeményezze, hogy a projektben nem közvetlenül érintett emberek is részt vegyenek 
az újrahasznosításban (pl. a résztvevők szülei, barátai, vagy a nézők).
• Bátorítsa a nézőket és a kísérőket, hogy segítsenek a könnyen átruházható feladatok-

ban, pl. a szervezésben, a szemétgyűjtésben, az információterjesztésben, a frissítők 
előkészítésében stb.

• Válassza a helyi önkénteseket, adjon nekik munkát, motiválja őket.
• Vonjon be minél több embert, pl. használjon különböző szlogeneket a reklámokon: „A 

nagyit se hagyd otthon!”, vagy „Hozz el te is valakit!”.
Gyakorlati példa: Néhány vállalat különböző alkalmazotti önkéntes programokat is futtat,  így 
egy szervezettel való együttműködés révén szervezőként akár több tucat önkéntesre is szert 
tehetünk.

Energia
 Az energia kérdése működésünk legkisebb területeit is érinti. Ma már szinte lehetetlen 
villamosenergia nélkül sporteseményt rendezni. Mindazonáltal, mindig találhat olyan 
területeket, amelyek energiafogyasztása csökkenthető.
 Energiafogyasztást csökkentő megoldások vagy alternatív energiaforrások használata:
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen tudnak-e biztosítani természetes megvilágítást és 

légkondicionálást.
• Ha világításra van szükség, győződjön meg róla, hogy az energiatakarékos.
• Minimalizálja a regisztrációs űrlapok használatát, részesítse előnyben az elektronikus 

regisztrációt.
• Vásároljon zöld energiaforrásokat az eseményre, ha azok elérhetőek a területen.
• Kültéri eseménynél kérdezze meg a rendező várost vagy közösséget, milyen hulladék- 

és energiacsökkentési irányelvek vannak érvényben.
• Szabadtéri tűzgyújtás esetén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
• Biztosítson napelemeket a laptopokhoz vagy mobiltelefonokhoz.
• Válasszon megfelelő nagyságú generátort, ha szükséges.
• Próbáljon meg alternatív energiaforrásokat használni az eseményen.
Gyakorlati példa: A sportrendezvény helyszínének megválasztásakor ellenőrizze, milyen 
„passzív” építészeti megoldások elérhetőek. Ne feledje, hogy a kültéri események a  lege-
nergiatakarékosabbak.

Víz
 Számtalan sportág létezik, amely nem végezhető jó minőségű víz nélkül. Ezzel szem-
ben számos régióban vannak problémák a vízforrásokat illetően. Ne feledje, hogy a meg-
rendezett sportesemény értékes erőforrásokat, többek között vizet, különösen ivóvizet 
használ fel.
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ZÖLD KÉZIKÖNYV
Hogyan szervezzünk fenntartható sporteseményeket



 Csökkentse a vízre gyakorolt negatív hatásokat a következő módszerekkel:
• Racionálisan használja fel a vizet és szabaduljon meg a szennyvíztől.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy spóroljanak a vízzel; helyezzen el figyelmeztetéseket a 

mosdókban.
• Nyújtson tanácsokat a vízfogyasztás csökkentésére.
• Biztosítson megfelelő mennyiségű vizet a résztvevők számára.
• Ha lehetséges, ne juttasson vegyszereket a vízbe a rendezvény során (barnító krémek, 

napvédők).
• Ha a víz hőmérséklete 24˚C feletti, ne használjon zsíros krémeket a hőkezeléshez.
• Ha az esemény vízhez köthető, hívja fel a figyelmet a hely fontosságára és értékére, és 

a vízvédelmi módszerekre. Vigyázzon a halrezervátumokra.
• Ellenőrizze a vízrendszert biztonsági szempontból. .
• Ne dobjon semmit a vízbe.
Gyakorlati példa: Minőségi szénsavmentes ásványvizet biztosítunk a SforAE résztvevőknek, 
amely számos itallal ellentétben gyermekek számára is kiváló választás. Ilyen módon még a 
sportesemények fiatal résztvevői is támogathatják „zöld” projektjeinket azáltal, hogy az üres 
dobozokat szelektíven gyűjtik.

Zaj
 Gyakran előfordul, hogy zaj keletkezik a sporteseményeken (pl szurkolás, koncert, 
hangzavarral járó vetélkedők stb.). Iránymutatásaink ezen a téren legfőképp arra vonatkoz-
nak, hogy próbáljuk meg a túlzott zajtól megóvni az erre érzékeny, értékes környezetet.
 Zajcsökkentési környezetvédelmi példák:
• Figyeljen oda, mennyi zajjal jár az esemény. Dolgozzon össze a helyi közösséggel, 

hiszen ők jobban ismerik a környék adottságait, illetve a zaj hatását, illetve annak 
csökkentési lehetőségeit.

• Ne használjon tűzijátékokat.
• A természetvédelmi helyek közelében használjon inkább több kisebb hangszórót, mint 

egy hatalmas hangrendszert.
• Próbáljon meg csendesebb időszakokat betervezni az események során.
• Ébressze rá az embereket saját hangerejükre – végezzen „túl hangos vagy” teszteket.
Gyakorlati példa: Általában, az eseményeink a 40-70 dB hangerősség közötti tartomány-
ban bocsátanak ki zajt. Ezzel összehasonlítva az erős utcai zaj 90 dB körüli, míg 140 dB a 
vadászgépek motorjának indításával egyenértékű zajt jelent. A WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) legfeljebb 50 dB-es zajt tanácsol napközben a környezetben. 

Légminőség
 A levegő a vízhez hasonlatosan olyan elem, amelynek tisztán tartása alapvető fontossá-
gú, ennek ellenére gyakran nem jut rá elég figyelem az sporteseményeken.
 Módszerek az esemény szervezése és lebonyolítása alatt a szennyező anyagok kibocsá-
tásának visszafogására, illetve a minőségi beltéri levegő (főképp friss levegő) biztosítására:
• Csak olyan anyagokat válasszon beltéri dekorációra, építésre és használatra, amelyek 

nem tartalmaznak vagy bocsátanak ki perzisztens, bioakkumulálódó és/vagy mérgező 
anyagokat.

• Kérjen ablakkal rendelkező szobákat, amelyek könnyen szellőztethetőek és természe-
tes megvilágítással rendelkeznek.

• Próbáljon meg minél több friss levegőt használni.
• Válasszon/használjon passzív épületeket.
• Jelöljön ki dohányzásra szánt területeket, ha szükséges.
Gyakorlati példa: Az egész Európai Unió területén különböző mérőállomások működnek, 
amelyek ellenőrzik a légminőséget körülöttünk. Az eredmények online elérhetők. 
Ellenőrizze a légminőséget a sporteseménye körül, és erről tájékoztassa a résztvevőket is.

Ökolábnyom és annak kiegyenlítése
 Az „ökolábnyom” egy viszonylag összetett vizsgálati módszer, amellyel felmérhetjük, 
sporteseményünk mennyire terhelő a szén-dioxid kibocsátást illetően. Ne feledje, ez egy 
még kialakulóban lévő módszer, azonban ennek kipróbálásától függetlenül igyekezhet 
ellensúlyozni a természetre nehezedő terhelést.
 Az eseményhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás mérésének és csökkentésének 
módszerei: (amit nem tud csökkenteni, azt próbálja meg ellensúlyozni)
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen van-e lehetőség az esemény szén-dioxid kibocsátásá-

nak ellensúlyozására, különböző megújuló energia tanúsítványok beszerzésével.
• Számolja ki az esemény ökolábnyomát. A számításba vonjon bele mindent, amit előre 

lehet tervezni (az anyagok, személyzet és felszerelés szállítását, az esemény során 
felhasznált villamosenergiát stb.).

• Vásároljon megújuló energiakrediteket, hogy ellensúlyozza az eseménnyel járó káros 
anyag-kibocsátást.

• Az eseményt követően, hagyja a helyszínt és a zöld területeket az esemény előtti álla-
potban.

• Használjon környezetbarát felszerelést (sport- és egyéb cikkeket).
• Támogassa az ökobarát megközelítést.
Gyakorlati példa: Próbálja meg kompenzálni a sportesemény által generált szén-dioxid 
mennyiségét. A faültetés ötlete kiváló lehetőség lehet, de fontolja meg az esemény 
energia- és helyigényének csökkentését és átcsoportosítását. Ez a „nulla kibocsá-
tás” szabvány lényege.

Tanúsítványok
 Itt főképp a különböző sporttanúsítványokra kell gondolni. Léteznek a 
zöld eseményekre vonatkozó szakértői tanúsítványi rendszerek is. A brit BSI 
8901 szabvány például nem közvetlenül sporteseményekre vonatkozik, de 
átfogó módszert biztosít az esemény környezetvédelmi szempontok alapján 
történő vizsgálatára.
 Használja a közkincsekre vonatkozó módszereket. Így 
további pénzügyi költségek 
nélkül használhat képeket, 
térképeket és egyéb ingye-
nes módszereket, amelyek 
a közkincs részét képezik.

Gyakorlati példa: a "LÉC FÖLÖTT®” minősítési rendszer elsősorban a szabadidősport és 
egyéb események fejlesztését és ellenőrzését célozza, megfelelő minőséget garantálva a 
résztvevőknek, jól szervezett körülmények között. A rendszer követelményeinek megfelelő 
események megkapják a „LÉC FÖLÖTT®" minősítést, amely minőségi garanciát jelent a 
részvevők számára.

Egyebek
 Jól tudjuk, hogy a felsorolt tanácsok nem merítik ki a sportesemények során felhasz-
nálható megoldások teljes listáját. Az ajánlások elkészítése során további példákat sorol-
tunk fel, amelyek nem tartoznak az előző szekciók egyikébe sem. Végezetül megosztjuk 
néhány további javaslatunkat, amelyek kiegészíthetik a modern, környezettudatos és fenn-
tartható sportesemények korábban körvonalazott képét:
• Oktatási anyagok bevezetése: támogassa az olyan termékek használatát, amelyek 

környezettudatosságra tanítanak vagy felhívják a figyelmet a témára.
• Mutassa meg a „zöld” gondolkodást különböző játékos, kreatív módszerekkel, ame-

lyekkel a gyermekek figyelme is leköthető.
• Amikor lehetséges, nyomtasson a papírok mindkét oldalára, hogy csökkentse a papír-

használatot.
• Hangsúlyozza ki a „zöld” megközelítés pozitív tulajdonságait és előnyeit (a negatív 

kampányok nem hatékonyak...).
• Próbáljon meg hasznos promóciós ajándékot kitalálni.
• Ne feledkezzen meg a biztosítási kérdésekről (legyen tisztában saját felelősségével).
Gyakorlati példa: A kvízek és játékok remekül összekapcsolhatók a környezetvédelemmel. A 
SforAE projekt végrehajtása során különböző játékokkal próbáljuk megtanítani a résztve-
vőknek az újrahasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés alapjait és fontosságát.

Összefoglalás
 Az útmutatóban bemutatott példák kiváló ötletforrásként szolgálhatnak Önnek, ame-
lyek segítségével a megszervezett esemény minimális negatív hatással lehet a környezetre. 
Ne feledje azonban, hogy Róma sem egy nap alatt épült, ezért nem feltétlen ajánlott 
minden tanácsot egyszerre bevezetni (habár ezt nagy örömmel fogadjuk). Próbáljon meg 
fokozatosan javítani „zöld” tevékenységein, illetve a meglévőket újakkal kiegészíteni. Így 
idővel akár az összes javaslatunkat felhasználhatja az események szervezésekor. Továbbá, 
a „zöld” gondolkodásmóddal biztosan további hasznos, ökológiailag kiemelkedően jó ötle-
tekre találhat.

Záradék
 A kiadványt a Sport for All and the Environment (Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt (SforAE) partnerei készítették az „Erasmus+ Sport” együttműködési társulás támoga-
tásával (referencia szám: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). A dokumentum a szer-
zők véleményét tükrözi, így az Ügynökség és a Bizottság nem felelős az itt szereplő infor-
mációk felhasználásáért és tartalmáért.
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ZÖLD KÉZIKÖNYV
Hogyan szervezzünk fenntartható sporteseményeket

Bevezetés
 A rendezvényszervezők legnagyobb kihívása a sportesemények megrendezése során az 
esemény megfelelő és hatékony előkészítése, valamint a magas szintű sportlehetőségek 
biztosítása. A sporteseményekhez szükséges modern elvárások listája egyre hosszabb, így e 
kiadvány egyik nem titkolt célja az, hogy inspirálja a felelős döntéshozókat, hogy fontolják 
meg a környezet kisebb terhelését. 
 A kiadvány szerzői az előkészítő munkálatok során úgy vélték, hogy számtalan sportág 
aktív űzése igényli az egészséges, tiszta környezetet. Praktikus okokból különböző témákat 
különböztettünk meg, hogy segítsük az olvasó tájékozódását. Ne feledjük, hogy a sporte-
semények megrendezése során az iránymutatások részleges bevezetése is jelentősen csök-
kenti az esemény környezeti terhelését. Amennyiben megfogadja az iránymutatásokat, ne 
feledje ezekről megfelelően tájékoztatni az esemény résztvevőit és nézőit is. Ha ezt jól látha-
tó és világos formában teszi, biztos lehet benne, hogy erőfeszítései 
meghozzák a várt eredményt.

Újrahasznosítás 
 A valóság az, hogy még a legkisebb sportesemények is hulladékkal és 
szemeteléssel járnak. Ne feledje, a legjobb hulladék az, ami létre sem jön. 
Mindazonáltal a résztvevők számára szükséges termékek és anyagok 
biztosítása során törekedjen olyanokat választani, amelyek könnyen újra-
hasznosíthatók, hogy elkerülje a legrosszabb eshetőséget – a hulladékfel-
halmozódást. A fejezet megfogalmazása során a következő szabályok sze-
rint jártunk el: „Hagyjuk a helyet olyan állapotban, ahogy találtuk”, vala-
mint „Amit magunkkal hoztunk, vigyük is haza”.
 Az esemény alatt létrehozott hulladék csökkentéséhez és újrahasz-

nosításához kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Az eseményhez szükséges anyagok vásárlása során győződjön meg 

róla, hogy minden megrendelt árucikk nélkülözhetetlen csomagolá-
sa újrahasznosítható legyen. Részesítse előnyben a könnyen és több-

ször újrahasznosítható anyagokat.
•      Igényeljen a rendezvényhelyszín működtetőjétől szelektív hulladék-

gyűjtést lehetővé tevő szemeteseket, hogy így bátorítsa a résztvevőket 
a megfontolt szemétválogatásra és csökkentse a szeméttelepre jutó hul-

ladékot.
•    Vonja be a résztvevőket a hulladékcsökkentés folyamatába, támogassa a 

környezettudatos gondolkozást és tájékoztassa őket az elérhető újrahasz-
nosítási programokról.

•      Győződjön meg róla, hogy a létrejött hulladék már a kezdetektől fogva szelek-
tíven kerül begyűjtésre a jövőbeli újrahasznosításhoz. Biztosítson jól látható 

helyeken szemeteseket. Győződjön meg róla, hogy a hulladékot végig szelektí-
ven gyűjtik.

•    Használjon megfelelő szelektív hulladékgyűjtőket minden helyszínen, központi 
helyen elhelyezve, jól láthatóan megjelölve és elérhetően.

•      Részesítse előnyben az újrahasznosítható és újrahasznosított termékeket. A csoma-

golás súlya is fontos szempont.
• Minimalizálja a papírhasználatot és maximalizálja a kiosztott tájékoztató dokumentu-

mok használatát.
• Gondolja át a résztvevők várható száma alapján a kinyomtatandó dokumentumok 

másolatainak számát, hogy elkerülje a felesleges többletet.
• Figyeljen oda a mosdók kiürítésére és a megmaradt kéztörlők megtartására.
 Gyakorlati példa: A SforAE projekt valódi végrehajtása érdekében a projekt partnerei 

dobozos ásványvizet biztosítanak a sportesemények szervezőinek. Az italok ingyene-
sek azok számára, akik felhasználják a szelektív hulladékgyűjtéshez biztosított zsáko-
kat és konténereket, hogy az üres alumínium dobozok megfelelően kerülhessenek 
begyűjtésre és újrahasznosításra. További promóciós reklámfelületeket biztosítunk az 
újrahasznosítás előnyeiről. A támogatott események során összegyűjtött alumínium 
dobozok különösen könnyen újrahasznosíthatók, a begyűjtött dobozokat a megfelelő 
újrahasznosítóba kell szállítani, ahol végtelen számban, minőségvesztés nélkül újra-
hasznosíthatók. Ezt hívják állandó anyagnak.

Élelmiszer-hulladék
  Az előző szekcióban megvizsgált hulladéktermelés témája magában 

hordoz egy különös problémát, amellyel úgy gondoltuk, külön érdemes 
foglalkozni, hiszen óriási hatással van a környezetre. Az élelmiszer-hul-
ladékok problémája nagy kihívást jelent a sportesemények rendezőinek. 
Ne feledjük, hogy a csomagolás mindössze kis részét teszi ki a teljes 
termék „környezeti lábnyomának”. A legnagyobb környezeti befolyással a 
csomagolásban lévő tényleges tartalom rendelkezik, amely az élelmisze-
rek esetében nem csupán hatalmas helyigénnyel, hanem ugyanilyen 

magas energiaköltséggel jár együtt a termesztés, beszerzés, előkészítés és 
természetesen a szállítás során. 

 Az élelmiszer-hulladék megszüntetésének ajánlott módszerei:
• Rendeljen ökobarát, helyi előállítású termékeket. Válasszon helyi, szezoná-
lis, organikus termékeket, amennyiben lehetséges. Győződjön meg róla, hogy a 

termékek fenntartható gazdaságokból származnak.
• Minimalizálja az élelmiszer-hulladékot a szükséges mennyiség megfőzésével vagy 

megrendelésével, illetve a különböző komposztáló és élelmiszerbank rendszerek hasz-
nálatával. Biztosítson komposztáló és szelektív hulladékgyűjtőket jól megközelíthető 
helyeken.

• Szerezzen be minimális és/vagy újrahasznosítható csomagolásba csomagolt élelmi-
szereket.

• Győződjön meg róla, hogy legyenek szemetesek a büfékocsik közelében.
• Fontolja meg, milyen étkeztetési szolgáltatás termelné a legkevesebb élelmiszer-hul-

ladékot – a büfékocsis, asztalos-leülős, vagy az étlapos.
• A résztvevők tulajdonságaihoz igazítsa az élelmiszer- és folyadékmennyiségeket – 

ezek eltérőek a felnőttek és a gyerekek, illetve a meleg és hideg évszakokban, illetve a 
különböző fizikai tevékenységek esetén.

Gyakorlati példa: A sportesemények rendezése során ellenőrizze, hogy lehetséges-e a rövid 

lejárati idejű ételeket és italokat a környéken élő rászorulóknak eljuttatni, például egy élel-
miszerbankon keresztül. Érdemes előre utánajárni ennek a lehetőségnek, hogy kellő idő 
álljon rendelkezésre a megvalósításra. Az élelmiszerek komposztálása végleges veszteség, 
így kezelje ezt a lehetőséget az utolsó lehetőségnek.

Szállítás
 Még kisebb sporteseményeket is nehéz lenne elképzelni a résztvevők szállítása nélkül. 
Számos rendezvény követeli meg a rövidebb vagy hosszabb távú utazást. A sportesemények 
előkészítése és megrendezése is gyors és hatékony szállítást igényel, ezért is biztosítottuk 
a legtöbb példát ebben a szekcióban.
 A szállításhoz és közlekedéshez kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Használjon alacsony kibocsájtású technológiákat az esemény megszervezése során.
• Válasszon olyan helyszínt, amely tömegközlekedéssel is megközelíthető.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy gyalogoljanak, vagy használjanak alternatív közlekedési 

lehetőségeket a szén-dioxid  kibocsátás és légszennyezés csökkentése érdekében.
• Az elkerülhetetlenül szükséges járműves utazáshoz ajánlja a telekocsis szolgáltatásokat.
• Tájékoztassa a résztvevőket a könnyen hozzáférhető tömegközlekedési lehetőségekről.
• Használjon alacsony kibocsátású járműveket, kerékpárokat, hibrid autókat stb.
• Válasszon fenntartható, társadalmi felelősségvállalás szempontjából megfelelő szállásle-

hetőségeket a sportesemények közelében.
• A légi utazás rendelkezik a legnagyobb ökológiai lábnyommal, ezért lehetőség szerint 

fontolja meg az alternatívákat.
• A vonatos és buszos utazási lehetőségek kisebb terhelésűek, illetve a terminálok általá-

ban központi elhelyezkedésűek, így még kevésbé van szükség taxis szolgáltatásokra.
• Biztosítson információkat a látogatóknak a különböző térképek, busz és metró útvonalak 

megjelenítésével, hogy miként juthatnak el tömegközlekedéssel a helyszínekre. Biztosít-
son egyenrangú közlekedési lehetőségeket a mozgáskorlátozottak számára is.

• Támogassa a helyi résztvevők közös autós utazását.
• Törekedjen arra, hogy a parkolóhelyek a lehető legkevésbé avatkozzanak bele a környe-

zetbe: ne telepítsen parkolóhelyeket füves vagy növényes területeken, még a védett 
területen kívül sem.

• A természetvédelmi területeken kizárólag kijelölt utakon közlekedjen, szükség esetén 
védje kordonokkal a vadvilágot.

• Biztosítson különleges jutalmat a legzöldebb közlekedési formákat választó utazóknak 
(akik kerékpárral vagy gyalog jönnek).

• Nyújtson kerékpártárolót az esemény területén belül. Ha megoldható, a kerékpárokat 
engedje be a rendezvény területére, az autókat ne.

• Vezessen be korlátozásokat a szponzoroknak/szolgáltatóknak (vállalatonként legfeljebb 
1 autó érkezhessen), és csak maximálisan kihasznált autók parkolhassanak.

• Az online regisztráció során kérdezze meg a résztvevőket, hogy milyen közlekedési 
eszközzel terveznek érkezni.

• Az árucikkek szállítása  során a biztonság megőrzése mellett, használja ki maximálisan a 
gépjárművet.

 Gyakorlati példa: Egy átlagos autó minden egyes liter benzin elégetésével körülbelül 

2,5 kg szén-dioxidot (CO2-ot) termel, míg dízel üzemanyag esetén ez literenként 3 kg 
CO2-ot jelent. A gázolajos motorok esetében a kibocsátás „mindössze” 1,5 kg CO2 az 
elégetett literenkénti gáz után.

Co-sharing (megosztás)
 A folyamatosan változó és újonnan megjelenő üzleti modellek révén különböző válasz-
tások állnak rendelkezésre a Co-sharing (megosztás) szemlélet megvalósítására. Európában 
a tudatos fogyasztás egyre népszerűbb módszere a specializálódott termékek és szolgáltatá-
sok közösségi vagy ideiglenes használata. Így például nem kell időmérő rendszert vásárol-
nunk ahhoz, hogy a sporteseményen a résztvevők láthassák a pontos eredményeiket.
 Az ötlet lényege abban rejlik, hogy az együttműködéssel és bizonyos termékek 
kölcsönzésével korlátozhatóvá válik azok környezetre gyakorolt hatása. 
• Például, korlátozhatjuk a több órát igénybe vevő autós szállítást, helyette választha-

tunk más közlekedési formákat, autókölcsönzéssel kiegészítve.
• Különböző felszerelések, termékek és eszközök kölcsönzése és megosztása.
• Próbáljon meg már meglévő épületeket és infrastruktúrát felhasználni.
• Igyekezzen minél többször felhasználni ugyanazon hirdetéseket és reklámanyagokat 

(ugyanazt a molinót, matricát akár többször is fel lehet használni).
Gyakorlati példa: A SforAE projekt megfelelő megvalósítása érdekében, a partnerek úgy 
döntöttek, hogy együttműködnek a közismert, majdnem páneurópai „Minden doboz 
visszajár” (Every Can Counts) kezdeményezéssel.  A kezdeményezés kidolgozott útmutatást 
nyújt a különböző grafikus anyagokat illetően, illetve a résztvevőknek kiosztott ásványvize 
után megmaradó üres alumínium dobozok begyűjtésében is.

„Zöld” megrendelések
 A „zöld” közbeszerzés nem csupán a közigazgatást érintő kérdés. Egyre több vállalat 
és szervezet fektet nagyobb figyelmet az ökológiai szempontokra a termékek és szolgál-
tatások kiválasztása során.
 A különböző környezetbarát szempontok bevezetése a megrendelések során is alkal-
mazható lenne.
• Biztosítsa, hogy az Ön által alkalmazott kommunikációs módszerek összhangban 

állnak a fenntarthatóság üzenetével, tehát kerülje a felesleges papírok, szórólapok, 
egyebek kinyomtatását.

• Használjon újrahasznosított anyagokból készült termékeket, árucikkeket.
• A mosdókban és a nyomtatáshoz is használjon újrahasznosított papírt.
Gyakorlati példa: A SforAE projektben alumínium dobozokat használtunk az ivóvíz szétosz-
tásához, mivel tudjuk, hogy ez egy állandó anyag, és a világon előállított alumínium közel 
70%-a jelenleg is használatban van valamilyen módon. Ha állandó anyagokból készült 
termékeket rendel, biztos lehet benne, hogy jelentős részük újrahasznosított anyagból áll, 
és a termék a jövőben is minőségvesztés nélkül újrahasznosítható marad.

Önkéntesség
 Az önkéntesek gyakran nagyon értékes segítséget nyújthatnak az esemény során, hiszen 
az önkéntesség valódi elkötelezettséget jelent a projekt és annak céljai iránt. Az önkéntesek 
tehát az egyik legfontosabb részei a „zöld” eseményeknek. 
 Kezdeményezze, hogy a projektben nem közvetlenül érintett emberek is részt vegyenek 
az újrahasznosításban (pl. a résztvevők szülei, barátai, vagy a nézők).
• Bátorítsa a nézőket és a kísérőket, hogy segítsenek a könnyen átruházható feladatok-

ban, pl. a szervezésben, a szemétgyűjtésben, az információterjesztésben, a frissítők 
előkészítésében stb.

• Válassza a helyi önkénteseket, adjon nekik munkát, motiválja őket.
• Vonjon be minél több embert, pl. használjon különböző szlogeneket a reklámokon: „A 

nagyit se hagyd otthon!”, vagy „Hozz el te is valakit!”.
Gyakorlati példa: Néhány vállalat különböző alkalmazotti önkéntes programokat is futtat,  így 
egy szervezettel való együttműködés révén szervezőként akár több tucat önkéntesre is szert 
tehetünk.

Energia
 Az energia kérdése működésünk legkisebb területeit is érinti. Ma már szinte lehetetlen 
villamosenergia nélkül sporteseményt rendezni. Mindazonáltal, mindig találhat olyan 
területeket, amelyek energiafogyasztása csökkenthető.
 Energiafogyasztást csökkentő megoldások vagy alternatív energiaforrások használata:
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen tudnak-e biztosítani természetes megvilágítást és 

légkondicionálást.
• Ha világításra van szükség, győződjön meg róla, hogy az energiatakarékos.
• Minimalizálja a regisztrációs űrlapok használatát, részesítse előnyben az elektronikus 

regisztrációt.
• Vásároljon zöld energiaforrásokat az eseményre, ha azok elérhetőek a területen.
• Kültéri eseménynél kérdezze meg a rendező várost vagy közösséget, milyen hulladék- 

és energiacsökkentési irányelvek vannak érvényben.
• Szabadtéri tűzgyújtás esetén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
• Biztosítson napelemeket a laptopokhoz vagy mobiltelefonokhoz.
• Válasszon megfelelő nagyságú generátort, ha szükséges.
• Próbáljon meg alternatív energiaforrásokat használni az eseményen.
Gyakorlati példa: A sportrendezvény helyszínének megválasztásakor ellenőrizze, milyen 
„passzív” építészeti megoldások elérhetőek. Ne feledje, hogy a kültéri események a  lege-
nergiatakarékosabbak.

Víz
 Számtalan sportág létezik, amely nem végezhető jó minőségű víz nélkül. Ezzel szem-
ben számos régióban vannak problémák a vízforrásokat illetően. Ne feledje, hogy a meg-
rendezett sportesemény értékes erőforrásokat, többek között vizet, különösen ivóvizet 
használ fel.

www.lecfolott.hu/
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 Csökkentse a vízre gyakorolt negatív hatásokat a következő módszerekkel:
• Racionálisan használja fel a vizet és szabaduljon meg a szennyvíztől.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy spóroljanak a vízzel; helyezzen el figyelmeztetéseket a 

mosdókban.
• Nyújtson tanácsokat a vízfogyasztás csökkentésére.
• Biztosítson megfelelő mennyiségű vizet a résztvevők számára.
• Ha lehetséges, ne juttasson vegyszereket a vízbe a rendezvény során (barnító krémek, 

napvédők).
• Ha a víz hőmérséklete 24˚C feletti, ne használjon zsíros krémeket a hőkezeléshez.
• Ha az esemény vízhez köthető, hívja fel a figyelmet a hely fontosságára és értékére, és 

a vízvédelmi módszerekre. Vigyázzon a halrezervátumokra.
• Ellenőrizze a vízrendszert biztonsági szempontból. .
• Ne dobjon semmit a vízbe.
Gyakorlati példa: Minőségi szénsavmentes ásványvizet biztosítunk a SforAE résztvevőknek, 
amely számos itallal ellentétben gyermekek számára is kiváló választás. Ilyen módon még a 
sportesemények fiatal résztvevői is támogathatják „zöld” projektjeinket azáltal, hogy az üres 
dobozokat szelektíven gyűjtik.

Zaj
 Gyakran előfordul, hogy zaj keletkezik a sporteseményeken (pl szurkolás, koncert, 
hangzavarral járó vetélkedők stb.). Iránymutatásaink ezen a téren legfőképp arra vonatkoz-
nak, hogy próbáljuk meg a túlzott zajtól megóvni az erre érzékeny, értékes környezetet.
 Zajcsökkentési környezetvédelmi példák:
• Figyeljen oda, mennyi zajjal jár az esemény. Dolgozzon össze a helyi közösséggel, 

hiszen ők jobban ismerik a környék adottságait, illetve a zaj hatását, illetve annak 
csökkentési lehetőségeit.

• Ne használjon tűzijátékokat.
• A természetvédelmi helyek közelében használjon inkább több kisebb hangszórót, mint 

egy hatalmas hangrendszert.
• Próbáljon meg csendesebb időszakokat betervezni az események során.
• Ébressze rá az embereket saját hangerejükre – végezzen „túl hangos vagy” teszteket.
Gyakorlati példa: Általában, az eseményeink a 40-70 dB hangerősség közötti tartomány-
ban bocsátanak ki zajt. Ezzel összehasonlítva az erős utcai zaj 90 dB körüli, míg 140 dB a 
vadászgépek motorjának indításával egyenértékű zajt jelent. A WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet) legfeljebb 50 dB-es zajt tanácsol napközben a környezetben. 

Légminőség
 A levegő a vízhez hasonlatosan olyan elem, amelynek tisztán tartása alapvető fontossá-
gú, ennek ellenére gyakran nem jut rá elég figyelem az sporteseményeken.
 Módszerek az esemény szervezése és lebonyolítása alatt a szennyező anyagok kibocsá-
tásának visszafogására, illetve a minőségi beltéri levegő (főképp friss levegő) biztosítására:
• Csak olyan anyagokat válasszon beltéri dekorációra, építésre és használatra, amelyek 

nem tartalmaznak vagy bocsátanak ki perzisztens, bioakkumulálódó és/vagy mérgező 
anyagokat.

• Kérjen ablakkal rendelkező szobákat, amelyek könnyen szellőztethetőek és természe-
tes megvilágítással rendelkeznek.

• Próbáljon meg minél több friss levegőt használni.
• Válasszon/használjon passzív épületeket.
• Jelöljön ki dohányzásra szánt területeket, ha szükséges.
Gyakorlati példa: Az egész Európai Unió területén különböző mérőállomások működnek, 
amelyek ellenőrzik a légminőséget körülöttünk. Az eredmények online elérhetők. 
Ellenőrizze a légminőséget a sporteseménye körül, és erről tájékoztassa a résztvevőket is.

Ökolábnyom és annak kiegyenlítése
 Az „ökolábnyom” egy viszonylag összetett vizsgálati módszer, amellyel felmérhetjük, 
sporteseményünk mennyire terhelő a szén-dioxid kibocsátást illetően. Ne feledje, ez egy 
még kialakulóban lévő módszer, azonban ennek kipróbálásától függetlenül igyekezhet 
ellensúlyozni a természetre nehezedő terhelést.
 Az eseményhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás mérésének és csökkentésének 
módszerei: (amit nem tud csökkenteni, azt próbálja meg ellensúlyozni)
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen van-e lehetőség az esemény szén-dioxid kibocsátásá-

nak ellensúlyozására, különböző megújuló energia tanúsítványok beszerzésével.
• Számolja ki az esemény ökolábnyomát. A számításba vonjon bele mindent, amit előre 

lehet tervezni (az anyagok, személyzet és felszerelés szállítását, az esemény során 
felhasznált villamosenergiát stb.).

• Vásároljon megújuló energiakrediteket, hogy ellensúlyozza az eseménnyel járó káros 
anyag-kibocsátást.

• Az eseményt követően, hagyja a helyszínt és a zöld területeket az esemény előtti álla-
potban.

• Használjon környezetbarát felszerelést (sport- és egyéb cikkeket).
• Támogassa az ökobarát megközelítést.
Gyakorlati példa: Próbálja meg kompenzálni a sportesemény által generált szén-dioxid 
mennyiségét. A faültetés ötlete kiváló lehetőség lehet, de fontolja meg az esemény 
energia- és helyigényének csökkentését és átcsoportosítását. Ez a „nulla kibocsá-
tás” szabvány lényege.

Tanúsítványok
 Itt főképp a különböző sporttanúsítványokra kell gondolni. Léteznek a 
zöld eseményekre vonatkozó szakértői tanúsítványi rendszerek is. A brit BSI 
8901 szabvány például nem közvetlenül sporteseményekre vonatkozik, de 
átfogó módszert biztosít az esemény környezetvédelmi szempontok alapján 
történő vizsgálatára.
 Használja a közkincsekre vonatkozó módszereket. Így 
további pénzügyi költségek 
nélkül használhat képeket, 
térképeket és egyéb ingye-
nes módszereket, amelyek 
a közkincs részét képezik.

Gyakorlati példa: a "LÉC FÖLÖTT®” minősítési rendszer elsősorban a szabadidősport és 
egyéb események fejlesztését és ellenőrzését célozza, megfelelő minőséget garantálva a 
résztvevőknek, jól szervezett körülmények között. A rendszer követelményeinek megfelelő 
események megkapják a „LÉC FÖLÖTT®" minősítést, amely minőségi garanciát jelent a 
részvevők számára.

Egyebek
 Jól tudjuk, hogy a felsorolt tanácsok nem merítik ki a sportesemények során felhasz-
nálható megoldások teljes listáját. Az ajánlások elkészítése során további példákat sorol-
tunk fel, amelyek nem tartoznak az előző szekciók egyikébe sem. Végezetül megosztjuk 
néhány további javaslatunkat, amelyek kiegészíthetik a modern, környezettudatos és fenn-
tartható sportesemények korábban körvonalazott képét:
• Oktatási anyagok bevezetése: támogassa az olyan termékek használatát, amelyek 

környezettudatosságra tanítanak vagy felhívják a figyelmet a témára.
• Mutassa meg a „zöld” gondolkodást különböző játékos, kreatív módszerekkel, ame-

lyekkel a gyermekek figyelme is leköthető.
• Amikor lehetséges, nyomtasson a papírok mindkét oldalára, hogy csökkentse a papír-

használatot.
• Hangsúlyozza ki a „zöld” megközelítés pozitív tulajdonságait és előnyeit (a negatív 

kampányok nem hatékonyak...).
• Próbáljon meg hasznos promóciós ajándékot kitalálni.
• Ne feledkezzen meg a biztosítási kérdésekről (legyen tisztában saját felelősségével).
Gyakorlati példa: A kvízek és játékok remekül összekapcsolhatók a környezetvédelemmel. A 
SforAE projekt végrehajtása során különböző játékokkal próbáljuk megtanítani a résztve-
vőknek az újrahasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés alapjait és fontosságát.

Összefoglalás
 Az útmutatóban bemutatott példák kiváló ötletforrásként szolgálhatnak Önnek, ame-
lyek segítségével a megszervezett esemény minimális negatív hatással lehet a környezetre. 
Ne feledje azonban, hogy Róma sem egy nap alatt épült, ezért nem feltétlen ajánlott 
minden tanácsot egyszerre bevezetni (habár ezt nagy örömmel fogadjuk). Próbáljon meg 
fokozatosan javítani „zöld” tevékenységein, illetve a meglévőket újakkal kiegészíteni. Így 
idővel akár az összes javaslatunkat felhasználhatja az események szervezésekor. Továbbá, 
a „zöld” gondolkodásmóddal biztosan további hasznos, ökológiailag kiemelkedően jó ötle-
tekre találhat.

Záradék
 A kiadványt a Sport for All and the Environment (Környezetbarát szabadidősport) pro-
jekt (SforAE) partnerei készítették az „Erasmus+ Sport” együttműködési társulás támoga-
tásával (referencia szám: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). A dokumentum a szer-
zők véleményét tükrözi, így az Ügynökség és a Bizottság nem felelős az itt szereplő infor-
mációk felhasználásáért és tartalmáért.

Bevezetés
 A rendezvényszervezők legnagyobb kihívása a sportesemények megrendezése során az 
esemény megfelelő és hatékony előkészítése, valamint a magas szintű sportlehetőségek 
biztosítása. A sporteseményekhez szükséges modern elvárások listája egyre hosszabb, így e 
kiadvány egyik nem titkolt célja az, hogy inspirálja a felelős döntéshozókat, hogy fontolják 
meg a környezet kisebb terhelését. 
 A kiadvány szerzői az előkészítő munkálatok során úgy vélték, hogy számtalan sportág 
aktív űzése igényli az egészséges, tiszta környezetet. Praktikus okokból különböző témákat 
különböztettünk meg, hogy segítsük az olvasó tájékozódását. Ne feledjük, hogy a sporte-
semények megrendezése során az iránymutatások részleges bevezetése is jelentősen csök-
kenti az esemény környezeti terhelését. Amennyiben megfogadja az iránymutatásokat, ne 
feledje ezekről megfelelően tájékoztatni az esemény résztvevőit és nézőit is. Ha ezt jól látha-
tó és világos formában teszi, biztos lehet benne, hogy erőfeszítései 
meghozzák a várt eredményt.

Újrahasznosítás 
 A valóság az, hogy még a legkisebb sportesemények is hulladékkal és 
szemeteléssel járnak. Ne feledje, a legjobb hulladék az, ami létre sem jön. 
Mindazonáltal a résztvevők számára szükséges termékek és anyagok 
biztosítása során törekedjen olyanokat választani, amelyek könnyen újra-
hasznosíthatók, hogy elkerülje a legrosszabb eshetőséget – a hulladékfel-
halmozódást. A fejezet megfogalmazása során a következő szabályok sze-
rint jártunk el: „Hagyjuk a helyet olyan állapotban, ahogy találtuk”, vala-
mint „Amit magunkkal hoztunk, vigyük is haza”.
 Az esemény alatt létrehozott hulladék csökkentéséhez és újrahasz-

nosításához kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Az eseményhez szükséges anyagok vásárlása során győződjön meg 

róla, hogy minden megrendelt árucikk nélkülözhetetlen csomagolá-
sa újrahasznosítható legyen. Részesítse előnyben a könnyen és több-

ször újrahasznosítható anyagokat.
•      Igényeljen a rendezvényhelyszín működtetőjétől szelektív hulladék-

gyűjtést lehetővé tevő szemeteseket, hogy így bátorítsa a résztvevőket 
a megfontolt szemétválogatásra és csökkentse a szeméttelepre jutó hul-

ladékot.
•    Vonja be a résztvevőket a hulladékcsökkentés folyamatába, támogassa a 

környezettudatos gondolkozást és tájékoztassa őket az elérhető újrahasz-
nosítási programokról.

•      Győződjön meg róla, hogy a létrejött hulladék már a kezdetektől fogva szelek-
tíven kerül begyűjtésre a jövőbeli újrahasznosításhoz. Biztosítson jól látható 

helyeken szemeteseket. Győződjön meg róla, hogy a hulladékot végig szelektí-
ven gyűjtik.

•    Használjon megfelelő szelektív hulladékgyűjtőket minden helyszínen, központi 
helyen elhelyezve, jól láthatóan megjelölve és elérhetően.

•      Részesítse előnyben az újrahasznosítható és újrahasznosított termékeket. A csoma-

golás súlya is fontos szempont.
• Minimalizálja a papírhasználatot és maximalizálja a kiosztott tájékoztató dokumentu-

mok használatát.
• Gondolja át a résztvevők várható száma alapján a kinyomtatandó dokumentumok 

másolatainak számát, hogy elkerülje a felesleges többletet.
• Figyeljen oda a mosdók kiürítésére és a megmaradt kéztörlők megtartására.
 Gyakorlati példa: A SforAE projekt valódi végrehajtása érdekében a projekt partnerei 

dobozos ásványvizet biztosítanak a sportesemények szervezőinek. Az italok ingyene-
sek azok számára, akik felhasználják a szelektív hulladékgyűjtéshez biztosított zsáko-
kat és konténereket, hogy az üres alumínium dobozok megfelelően kerülhessenek 
begyűjtésre és újrahasznosításra. További promóciós reklámfelületeket biztosítunk az 
újrahasznosítás előnyeiről. A támogatott események során összegyűjtött alumínium 
dobozok különösen könnyen újrahasznosíthatók, a begyűjtött dobozokat a megfelelő 
újrahasznosítóba kell szállítani, ahol végtelen számban, minőségvesztés nélkül újra-
hasznosíthatók. Ezt hívják állandó anyagnak.

Élelmiszer-hulladék
  Az előző szekcióban megvizsgált hulladéktermelés témája magában 

hordoz egy különös problémát, amellyel úgy gondoltuk, külön érdemes 
foglalkozni, hiszen óriási hatással van a környezetre. Az élelmiszer-hul-
ladékok problémája nagy kihívást jelent a sportesemények rendezőinek. 
Ne feledjük, hogy a csomagolás mindössze kis részét teszi ki a teljes 
termék „környezeti lábnyomának”. A legnagyobb környezeti befolyással a 
csomagolásban lévő tényleges tartalom rendelkezik, amely az élelmisze-
rek esetében nem csupán hatalmas helyigénnyel, hanem ugyanilyen 

magas energiaköltséggel jár együtt a termesztés, beszerzés, előkészítés és 
természetesen a szállítás során. 

 Az élelmiszer-hulladék megszüntetésének ajánlott módszerei:
• Rendeljen ökobarát, helyi előállítású termékeket. Válasszon helyi, szezoná-
lis, organikus termékeket, amennyiben lehetséges. Győződjön meg róla, hogy a 

termékek fenntartható gazdaságokból származnak.
• Minimalizálja az élelmiszer-hulladékot a szükséges mennyiség megfőzésével vagy 

megrendelésével, illetve a különböző komposztáló és élelmiszerbank rendszerek hasz-
nálatával. Biztosítson komposztáló és szelektív hulladékgyűjtőket jól megközelíthető 
helyeken.

• Szerezzen be minimális és/vagy újrahasznosítható csomagolásba csomagolt élelmi-
szereket.

• Győződjön meg róla, hogy legyenek szemetesek a büfékocsik közelében.
• Fontolja meg, milyen étkeztetési szolgáltatás termelné a legkevesebb élelmiszer-hul-

ladékot – a büfékocsis, asztalos-leülős, vagy az étlapos.
• A résztvevők tulajdonságaihoz igazítsa az élelmiszer- és folyadékmennyiségeket – 

ezek eltérőek a felnőttek és a gyerekek, illetve a meleg és hideg évszakokban, illetve a 
különböző fizikai tevékenységek esetén.

Gyakorlati példa: A sportesemények rendezése során ellenőrizze, hogy lehetséges-e a rövid 

lejárati idejű ételeket és italokat a környéken élő rászorulóknak eljuttatni, például egy élel-
miszerbankon keresztül. Érdemes előre utánajárni ennek a lehetőségnek, hogy kellő idő 
álljon rendelkezésre a megvalósításra. Az élelmiszerek komposztálása végleges veszteség, 
így kezelje ezt a lehetőséget az utolsó lehetőségnek.

Szállítás
 Még kisebb sporteseményeket is nehéz lenne elképzelni a résztvevők szállítása nélkül. 
Számos rendezvény követeli meg a rövidebb vagy hosszabb távú utazást. A sportesemények 
előkészítése és megrendezése is gyors és hatékony szállítást igényel, ezért is biztosítottuk 
a legtöbb példát ebben a szekcióban.
 A szállításhoz és közlekedéshez kapcsolódó lehetséges tevékenységek:
• Használjon alacsony kibocsájtású technológiákat az esemény megszervezése során.
• Válasszon olyan helyszínt, amely tömegközlekedéssel is megközelíthető.
• Bátorítsa a résztvevőket, hogy gyalogoljanak, vagy használjanak alternatív közlekedési 

lehetőségeket a szén-dioxid  kibocsátás és légszennyezés csökkentése érdekében.
• Az elkerülhetetlenül szükséges járműves utazáshoz ajánlja a telekocsis szolgáltatásokat.
• Tájékoztassa a résztvevőket a könnyen hozzáférhető tömegközlekedési lehetőségekről.
• Használjon alacsony kibocsátású járműveket, kerékpárokat, hibrid autókat stb.
• Válasszon fenntartható, társadalmi felelősségvállalás szempontjából megfelelő szállásle-

hetőségeket a sportesemények közelében.
• A légi utazás rendelkezik a legnagyobb ökológiai lábnyommal, ezért lehetőség szerint 

fontolja meg az alternatívákat.
• A vonatos és buszos utazási lehetőségek kisebb terhelésűek, illetve a terminálok általá-

ban központi elhelyezkedésűek, így még kevésbé van szükség taxis szolgáltatásokra.
• Biztosítson információkat a látogatóknak a különböző térképek, busz és metró útvonalak 

megjelenítésével, hogy miként juthatnak el tömegközlekedéssel a helyszínekre. Biztosít-
son egyenrangú közlekedési lehetőségeket a mozgáskorlátozottak számára is.

• Támogassa a helyi résztvevők közös autós utazását.
• Törekedjen arra, hogy a parkolóhelyek a lehető legkevésbé avatkozzanak bele a környe-

zetbe: ne telepítsen parkolóhelyeket füves vagy növényes területeken, még a védett 
területen kívül sem.

• A természetvédelmi területeken kizárólag kijelölt utakon közlekedjen, szükség esetén 
védje kordonokkal a vadvilágot.

• Biztosítson különleges jutalmat a legzöldebb közlekedési formákat választó utazóknak 
(akik kerékpárral vagy gyalog jönnek).

• Nyújtson kerékpártárolót az esemény területén belül. Ha megoldható, a kerékpárokat 
engedje be a rendezvény területére, az autókat ne.

• Vezessen be korlátozásokat a szponzoroknak/szolgáltatóknak (vállalatonként legfeljebb 
1 autó érkezhessen), és csak maximálisan kihasznált autók parkolhassanak.

• Az online regisztráció során kérdezze meg a résztvevőket, hogy milyen közlekedési 
eszközzel terveznek érkezni.

• Az árucikkek szállítása  során a biztonság megőrzése mellett, használja ki maximálisan a 
gépjárművet.

 Gyakorlati példa: Egy átlagos autó minden egyes liter benzin elégetésével körülbelül 

2,5 kg szén-dioxidot (CO2-ot) termel, míg dízel üzemanyag esetén ez literenként 3 kg 
CO2-ot jelent. A gázolajos motorok esetében a kibocsátás „mindössze” 1,5 kg CO2 az 
elégetett literenkénti gáz után.

Co-sharing (megosztás)
 A folyamatosan változó és újonnan megjelenő üzleti modellek révén különböző válasz-
tások állnak rendelkezésre a Co-sharing (megosztás) szemlélet megvalósítására. Európában 
a tudatos fogyasztás egyre népszerűbb módszere a specializálódott termékek és szolgáltatá-
sok közösségi vagy ideiglenes használata. Így például nem kell időmérő rendszert vásárol-
nunk ahhoz, hogy a sporteseményen a résztvevők láthassák a pontos eredményeiket.
 Az ötlet lényege abban rejlik, hogy az együttműködéssel és bizonyos termékek 
kölcsönzésével korlátozhatóvá válik azok környezetre gyakorolt hatása. 
• Például, korlátozhatjuk a több órát igénybe vevő autós szállítást, helyette választha-

tunk más közlekedési formákat, autókölcsönzéssel kiegészítve.
• Különböző felszerelések, termékek és eszközök kölcsönzése és megosztása.
• Próbáljon meg már meglévő épületeket és infrastruktúrát felhasználni.
• Igyekezzen minél többször felhasználni ugyanazon hirdetéseket és reklámanyagokat 

(ugyanazt a molinót, matricát akár többször is fel lehet használni).
Gyakorlati példa: A SforAE projekt megfelelő megvalósítása érdekében, a partnerek úgy 
döntöttek, hogy együttműködnek a közismert, majdnem páneurópai „Minden doboz 
visszajár” (Every Can Counts) kezdeményezéssel.  A kezdeményezés kidolgozott útmutatást 
nyújt a különböző grafikus anyagokat illetően, illetve a résztvevőknek kiosztott ásványvize 
után megmaradó üres alumínium dobozok begyűjtésében is.

„Zöld” megrendelések
 A „zöld” közbeszerzés nem csupán a közigazgatást érintő kérdés. Egyre több vállalat 
és szervezet fektet nagyobb figyelmet az ökológiai szempontokra a termékek és szolgál-
tatások kiválasztása során.
 A különböző környezetbarát szempontok bevezetése a megrendelések során is alkal-
mazható lenne.
• Biztosítsa, hogy az Ön által alkalmazott kommunikációs módszerek összhangban 

állnak a fenntarthatóság üzenetével, tehát kerülje a felesleges papírok, szórólapok, 
egyebek kinyomtatását.

• Használjon újrahasznosított anyagokból készült termékeket, árucikkeket.
• A mosdókban és a nyomtatáshoz is használjon újrahasznosított papírt.
Gyakorlati példa: A SforAE projektben alumínium dobozokat használtunk az ivóvíz szétosz-
tásához, mivel tudjuk, hogy ez egy állandó anyag, és a világon előállított alumínium közel 
70%-a jelenleg is használatban van valamilyen módon. Ha állandó anyagokból készült 
termékeket rendel, biztos lehet benne, hogy jelentős részük újrahasznosított anyagból áll, 
és a termék a jövőben is minőségvesztés nélkül újrahasznosítható marad.

Önkéntesség
 Az önkéntesek gyakran nagyon értékes segítséget nyújthatnak az esemény során, hiszen 
az önkéntesség valódi elkötelezettséget jelent a projekt és annak céljai iránt. Az önkéntesek 
tehát az egyik legfontosabb részei a „zöld” eseményeknek. 
 Kezdeményezze, hogy a projektben nem közvetlenül érintett emberek is részt vegyenek 
az újrahasznosításban (pl. a résztvevők szülei, barátai, vagy a nézők).
• Bátorítsa a nézőket és a kísérőket, hogy segítsenek a könnyen átruházható feladatok-

ban, pl. a szervezésben, a szemétgyűjtésben, az információterjesztésben, a frissítők 
előkészítésében stb.

• Válassza a helyi önkénteseket, adjon nekik munkát, motiválja őket.
• Vonjon be minél több embert, pl. használjon különböző szlogeneket a reklámokon: „A 

nagyit se hagyd otthon!”, vagy „Hozz el te is valakit!”.
Gyakorlati példa: Néhány vállalat különböző alkalmazotti önkéntes programokat is futtat,  így 
egy szervezettel való együttműködés révén szervezőként akár több tucat önkéntesre is szert 
tehetünk.

Energia
 Az energia kérdése működésünk legkisebb területeit is érinti. Ma már szinte lehetetlen 
villamosenergia nélkül sporteseményt rendezni. Mindazonáltal, mindig találhat olyan 
területeket, amelyek energiafogyasztása csökkenthető.
 Energiafogyasztást csökkentő megoldások vagy alternatív energiaforrások használata:
• Ellenőrizze, hogy a helyszínen tudnak-e biztosítani természetes megvilágítást és 

légkondicionálást.
• Ha világításra van szükség, győződjön meg róla, hogy az energiatakarékos.
• Minimalizálja a regisztrációs űrlapok használatát, részesítse előnyben az elektronikus 

regisztrációt.
• Vásároljon zöld energiaforrásokat az eseményre, ha azok elérhetőek a területen.
• Kültéri eseménynél kérdezze meg a rendező várost vagy közösséget, milyen hulladék- 

és energiacsökkentési irányelvek vannak érvényben.
• Szabadtéri tűzgyújtás esetén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
• Biztosítson napelemeket a laptopokhoz vagy mobiltelefonokhoz.
• Válasszon megfelelő nagyságú generátort, ha szükséges.
• Próbáljon meg alternatív energiaforrásokat használni az eseményen.
Gyakorlati példa: A sportrendezvény helyszínének megválasztásakor ellenőrizze, milyen 
„passzív” építészeti megoldások elérhetőek. Ne feledje, hogy a kültéri események a  lege-
nergiatakarékosabbak.

Víz
 Számtalan sportág létezik, amely nem végezhető jó minőségű víz nélkül. Ezzel szem-
ben számos régióban vannak problémák a vízforrásokat illetően. Ne feledje, hogy a meg-
rendezett sportesemény értékes erőforrásokat, többek között vizet, különösen ivóvizet 
használ fel.


