
      A környezetvédelem kérdése mintegy fél évszázada vonult be a köztudatba. Az emberiség szapo-
rodása és az ezzel összefüggő növekvő energiafelhasználás te e szükségessé ennek a problémának 
a felvetését. A környezetvédelem kérdése különösen az elmúlt két év zedben vált az emberiség 
fennmaradásának és a fenntartható fejlődésnek kulcskérdésévé. 
A sport és a környezetvédelem kérdése rövidebb múltra tekint vissza, A múlt század nyolcvanas 
éveinek végén vetődö  fel és az 1992-es Barcelonai Olimpián vált a NOB által hivatalosan kezelt és 
támogato  üggyé. 
     A Magyar Edzők Társasága az elmúlt évben ve e fel Alapszabályába a szervezet egyik feladatává 
a környezetvédelmet, a környezetvédelmi ismeretek terjesztését az edzők és sportolók körében. 
Ennek jegyében szerveztük meg a Sport és környezetvédelem konferenciát. 
     A konferencia bevezető előadását Dr. Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Főiskola rektor-helye ese, a 
Környezetvédelmi Intézet munkatársa tarto a. Mint azt az előadása bevezetésében elmondta, 
elsősorban a hallgatók érzelmeire kíván az előadásával hatni. Ez teljes mértékben visszatükrözte az 
előadás. Szemléletes képekkel és filmbejátszásokkal muta a be, hogy pusz tja az emberiség a saját 
éle erét, természe  környezetét, és ha ennek nem szabunk gátat, mindez hova vezethet. Az elő-
adás jó felvezetése volt a további témáknak, amelyek már kimondo an a sport és a környezetvéde-
lem kapcsolatát muta ák be. 
     A konferencia rangját emelte, hogy előadóként részt vállalt Schmi  Pál NOB tag, a Magyar Olim-
piai Bizo ság szteletbeli elnöke, aki a NOB-ban kezdeményezte a Környezetvédelmi Bizo ság 
létrehozását és veze e is a Bizo ságot. Történelmi visszatekintésében kitért a Barcelonai Nyilatko-
zatra, amelyet a Barcelonai Olimpia alkalmával 164 résztvevő ország írt alá, és amelynek a mo ója a 
következő volt: „Az Olimpiai Mozgalom mindent megtesz annak érdekében, hogy a Föld békés, biz-
tonságos és lakható legyen a mostani és a következő generációk számára.” Ezután a NOB környezet-
védelmi tevékenysége terebélyesede : zöld olimpiákat rendeztek, és 1994-ben a NOB Párizsi Kong-
resszusán egy egész napot szenteltek a környezetvédelem kérdésének. A környezetvédelem az 
Olimpiai Chartába is bekerült, mint a mozgalom 3. pillére. A NOB elsősorban a nevelést, a figyelem-
felkeltést és a fokozo  felelősségvállalást tartja feladatának. A NOB több kiadványt is szentelt a kér-
désnek, és új kifejezések is teret nyertek az Olimpiai Mozgalomban, mint például az ökológiai láb-
nyom, a 3 R (csökkent, újrahasználj, újra hasznosíts), biodiverzitás. Nagyon fontos az új sportlétesít-
mények és a környezetvédelmi előírások viszonya. Ez a terveze  Budapes  Olimpia előkészületeinél 
is alapvető szempont. 
      A sport és környezetvédelem kapcsolata szempontjából nem közömbös, hogy a leendő sport-
szakemberek milyen ismereteket szereznek e tárgykörben a TF-en. Erről beszélt Dr. Dosek Ágoston 
a Testnevelési Egyetem docense. Bemuta a, hogy a környezetkárosodás milyen hatással van a 
természe  környezetben zajló sportágakra. A TF-en elsősorban az időszakos táborok –turisz kai 
tábor, sítábor, kajak tábor- nyújtanak kedvező alkalmat és lehetőséget az idevágó ismeretek, gon-
dolatok közlésére, gyakorla  bevésésére. Alapvető a fenntartható fejlődés gondolatának elültetése 
a leendő sportszakemberek fejében, mint „olyan fejlődés, amelyben a jelen generáció igényei nem 
veszélyezte k a jövő generáció esélyeit.” Előadásában bemuta a azokat a pedagógiai módszereket, 
amelyeket, melyeket az ide vonatkozó ismeretek oktatása során alkalmaz. 
      Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség fő tkára a Szövetség egy kezdeményezését, a 
„Lapátos vízi megállóhelyek” programot muta a be. A program lényege annak elősegítése, hogy a 
különböző turisz kai jármódok összekapcsolódjanak, és a vízi természetjárás szervesen illeszkedjen 
a természetjárás egyéb formáihoz. A program elterjesztéséhez állami pályáza  források is rendelke-
zésre állnak és a 2014-2020-as időszakban az EU is támogatja. A program része a „Bejárható Ma-
gyarország” programnak. 
      Záró előadásként Kovács Gábor, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Terephasznála  és Kör-
nyezetvédelmi Bizo ságának vezetője azt muta a be, hogy a versenyszervezőnek egy természe  
környezetben lezajló esemény esetén milyen problémákkal kell megküzdenie azért, hogy a verseny 
minél kisebb környeze  megterhelést okozzon. A figyelem ki kell, hogy terjedjen a rajtszámoktól 
kezdve a versenyeken alkalmazo  térképeken, a versenyzők utáni hulladék szelek v gyűjtésén és 
elszállításán keresztül egészen a talaj verseny utáni rekul vációjáig. De ide tartozik még a verseny-
zők részéről a versenyszínhely minél gazdaságosabb megközelítése (telekocsi akció) is. 
      Sajnálatos, hogy a körültekintő szervezés és az esemény széleskörű propagálása ellenére a rész-
vétel elég „hézagos” volt. Schmi  Pál Úr, a konferencia előadója erre így reagált: „Ezt a konferenciát 
akkor is meg kelle  volna tartani, ha csak ke en jönnek el meghallgatni. Ma még a sportszakembe-
rek, edzők közül csak keveseket foglalkoztat ez a kérdés, de holnap az élet fogja megtanítani őket, 
hogy ez egy elkerülhetetlen probléma, amivel szembe kell nézni”.              
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