Környezetvédelmi
szabályzat
2021.

2

A Magyar Motorsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége (a továbbiakban:
Elnökség) a Szövetség Alapszabályának 6.§ (1) bekezdés a) pontja és a 23.§ (2) bekezdés d)
pontja alapján, figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. § (4) bekezdésében
valamint a 67. § (3) bekezdésében foglaltakra a következő környezetvédelmi szabályzatot (a
továbbiakban: Szabályzat) alkotja:
1. §
Alapelvek
(1) A motorsport tevékenység gyakorlása jelentős környezeti hatásokkal jár, ezért a Szövetség
törekszik környezetbarát módszerek és környezettudatos szokások bevezetésével
minimálisra csökkenteni a negatív környezeti hatásokat.
(2) A Szövetség folyamatosan elemezve a motorsport környezeti hatásait a hatáskörébe tartozó
technikai és sportszabályok kifejlesztése során gondot fordít arra, hogy a sportági
követelmények a környezeti szempontokkal egyensúlyban érvényesüljenek, elsősorban a
sportlétesítmények adottságait és a sportág hagyományait figyelembe véve, követve a
nemzetközi eljárásokat.
(3) A Szövetség törekszik arra, hogy az általa szervezett rendezvényeken a legmagasabb szintű
környezetvédelmi elvárások érvényesüljenek, és elősegíti a környezettudatos viselkedés
erősödését a tagszervezetei, a versenyzők, sportszakemberek, a verseny nézői körében.
(4) A jelen Szabályzatot vétkesen megszegőkkel szemben az arra jogosultak kötelesek
sportfegyelmi eljárást indítványozni.
(5) A jelen Szabályzat, az alapelvekkel összhangban a motorsport gyakorlása által a
környezetre kifejtett hatások (zaj, üzemanyag használat, talajhasználat, motorkerékpárok
tisztítása, a versenyzők, nézők, egyéb résztvevők magatartása) kezelésére vonatkozó
szabályokat tartalmazza.
2. §
Szabályzat hatálya
Jelen szabályzat hatálya kiterjed:
a) a Szövetség versenyrendszerében sporttevékenységet folytató versenyzőre;
b) a sportszakemberre. Sportszakember az edző, a sportorvos, a gyúró, a szerelő, a MAMS
Általános Sportszabályzat 10.1.1. pontja szerinti hivatalos tisztségviselő, a Szövetség
bármely szervének választott tagja, a motorsport területén hivatalos feladatot ellátó, vagy
megbízást teljesítő személy;
c) a tagjára, illetve az általa kiírt vagy szervezett versenyen (versenyrendszerben) részt vevő,
nem tag sportszervezetre;
d) a motorsport pálya üzemeltetőjére, amennyiben azon a MAMS Általános Sportszabályzat
szerint rendezvény megtartására kerül sor,
e) a MAMS sportrendezvények biztonságáról szóló szabályzatában foglaltak szerint
regisztrált sportrendezvény versenyzőire, sportszakembereire, szervezőjére.
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3. §
Környezetvédelmi Kollégium
(1) A Környezetvédelmi Kollégiumot (a továbbiakban: Kollégium) az Alapszabály 40. §-a
alapján az Elnökség által jelen szabályzatban foglaltak érvényesítése céljából létrehozott
bizottság.
(2) A Kollégium tagjai a Környezetvédelmi Felügyelők. A Kollégium vezetősége
kollégiumvezetőből és két tagból áll. A Kollégium vezetőjét és két tagját az elnökség
választja meg mandátumának idejére.
(3) A Kollégium feladatai:
a) javaslattétel a Szabályzat módosítására;
b) éves ajánlás, jelentés készítése a Szövetség környezetvédelmi állapotáról.
(4) A Kollégium működésére a Közgyűlés működésére vonatkozó szabályok irányadók.
(5) A Kollégium vezetőségének feladatai:
a) nyilvántartás vezetése a Kollégium tagjairól;
b) a Kollégium munkájának irányítása;
c) Környezetvédelmi Felügyelő jelölése a MAMS versenynaptárában szereplő versenyre;
d) képzések, továbbképzések szervezése Környezetvédelmi Felügyelők részére;
e) éves ajánlás, jelentés tervezetének elkészítése a Szövetség környezetvédelmi állapotáról.
(6) A Kollégium vezetőségének működésére az Elnökség működésére vonatkozó szabályok
irányadók.
4. §
Környezetvédelmi Felügyelő:
(1) Környezetvédelmi Felügyelő lehet az a nagykorú, cselekvőképes személy, aki sikeresen
elvégezte a Kollégium vezetősége által szervezett képzést. Környezetvédelmi Felügyelői
képzésben az a személy vehet részt, akinek a jelentkezését a Kollégium vezetősége
elfogadja.
(2) Köteles résztvenni a Kollégium tevékenységében és a továbbképzéseken. Amennyiben ezt
önhibájából elmulasztja, a Kollégium vezetősége törli a Környezetvédelmi Felügyelők
nyilvántartásából.
(3) A versennyel kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekben javaslattételi jogkörrel
rendelkezik, különös tekintettel a helyszínen észlelt vagy feltárt hiányosságokra,
kárelhárításra. Megindokolt javaslatait a zsűri elnökének és/vagy a verseny szervezőjének
teszi meg. Hiányosságok esetén javaslatokat kell tennie a hiányosságok legegyszerűbb,
legköltséghatékonyabb pótlására, a környezettudatos, fentartható környezet érdekében.
(4) Működése során a rendezvény előtt, alatt és/vagy után megismerhet minden, a feladatkörébe
tartozó, a rendezvénnyel kapcsolatos információt.
(5) Szavazati jog nélkül részt vehet a zsűri ülésein.
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(6) A versenyen, legkésőbb az utolsó zsűri ülés megkezdése előtt kitölti a jelen szabályzat
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet szerinti Környezetvédelmi Ellenőrző listát.
Az Ellenőrző listát, és amennyiben szükséges ennek kiegészítéseként írt jelentését a verseny
helyszínén átadja a zsűri elnöknek, és megküldi a Kollégium vezetőjének, valamint a MAMS
Titkárságának.
5. §
Versenyigazgató
(1) A verseny szervezőjének megbízásából, a jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képező 2. sz.
mellékletét képező Környezetvédelmi Segédlet alapján gondoskodik arról, hogy
sportrendezvény alkalmával a sportlétesítmény környezetvédelmi szempontból megfeleljen
a feltételeknek.
(2) Köteles biztosítani, hogy a verseny előtt, alatt és után jelen szabályzat rendelkezései
betartásra kerüljenek.
(3) A verseny környezetvédelmi tárgyú történéseiről eseménynaplót vezet. Az
eseménynaplóban rögzíteni kell a pálya, valamint az egyéb berendezések használatához (pl.
hangosítás, motormosás) szükséges engedélyek meglétét.
(4) A verseny előtt, alatt és után állandó konzultációs kötelezettsége van a Környezetvédelmi
Felügyelővel.
(5) Részt vesz a MAMS által szervezett versenyigazgatói képzés környezetvédelmi részén, és
sikeresen teljesíti a képzést követően tartandó vizsgát.
6. §
Technikai Felügyelő
A verseny előtt és a verseny során ellenőrzi a versenyzők motorkerékpárjainak
környezetvédelmi megfelelőségét, rendeltetésszerű használatát (megengedett zajszint,
homologizált kipufogó rendszer, túlfolyó tartály). Az ellenőrzés eredményéről folyamatosan
tájékoztatja a Környezetvédelmi Felügyelőt és a zsűrit.
7. §
A fő környezetterhelési kockázatok és kezelésük
(1) Zajhatás. Értelmező rendelkezés
A hang mérhető jelenség, amely olyankor jön létre, amikor egy forrás, mint egy
motorkerékpár motorja, rezgésbe hozza a levegőt. A zaj a hanghatás kollektív és egyéni
interpretációja. A motorsport gyakorlása nyilvánvalóan zajhatással jár.
A motorkerékpárok okozta zajhatás elsősorban a motorkerékpár fajtájától, típusától, a
versenyen résztvevő motorkerékpárok számától függ, de befolyásolják a terepviszonyok is.
A motorsport rendezvények során a zajjal kapcsolatos problémák nem korlátozódnak csak a
motorkerékpárok által keltett hanghatásokra. A motorok zaján kívül jelentős hanghatással
bírnak elsősorban a tájékoztatást, szórakoztatást biztosító hangosító rendszerek, a nézők által
keltett hanghatás. A motoros rendezvényen fellépő zajhatás minimális szinten tartása
minden érintett versenyzők, nézők, egyéb résztvevők érdeke és felelőssége.
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(2) Üzemanyag használat
A rendezvényeken a versenyzők a benzinkutaknál beszerezhető vagy a rendezők által
biztosított ólommentes üzemanyagot használhatják. Olaj használata a kétütemű motoroknál
engedélyezett. A salakmotoros és a dragbike szakág technikai szabályainak megfelelő
üzemanyag használata engedélyezett. Az üzemanyag tárolásával kapcsolatban az elsődleges
tűzvédelmi előírások vonatkozó cikkelyei veendők figyelembe.
(3) A levegő, a talaj, a víz védelme
A motorsport rendezvény a levegőt, a talajt, a sportlétesítmény környéki vizeket ért
környezeti hatásait csökkenteni szükséges. E körben gondot kell fordítani arra, hogy az
üzemanyag, az olaj, tisztító-, kenő-, hűtő- és fékfolyadék elszivárogjanak a talajba,
bekerüljenek a vízbe vagy elpárologjanak a levegőbe, illetve a résztvevők biológiai
szükségleteiből eredő, valamint a résztvevői jelenléttel keletkezett kommunális szemét
elszállításra kerüljön.
8. §
A motorsport létesítmény üzemeltetőjének fő kötelezettségei
(1) Motorsport rendezvényt kizárólag olyan sportlétesítményben, alkalmi helyszínen lehet
megtartani, amelyik rendelkezik a környezetvédelmi hatóságok által kiadott, érvényes
engedéllyel.
(2) A pálya, a nézőtér, a kiszolgáló helyiségek, a pályához vezető utak, parkolók kialakításánál,
hirdetések, tájékoztatások elhelyezésénél gondoskodni kell a környezetvédelmi szempontok
érvényesüléséről.
(3) A zajhatások csökkentése érdekében:
a) a helyszíni adottságok figyelembe vételével gondoskodni kell a létesítményt környező
területeket védő zajgátló berendezések telepítéséről;
b) kötelező elkülönített hangosító rendszer alkalmazása a depók és a nézők rendelkezésére
bocsátott részek között,
c) a hangszórókat a föld felé megdöntött helyzetben és a pálya közepe felé fordítva kell
elhelyezni.
d) a rajttvonal vagy starthelyek kijelölésénél a fokozott zajhatást figyelembe kell venni.
(4) A motorkerékpárok tisztítása:
Amennyiben a motorkerékpárok helyszíni mosása engedélyezett, biztosítani kell motormosó
használatát a versenyzők, illetve kísérőik számára. A motormosó rendszerek olajszűrősek,
és lehetőség szerint vízforgatósak legyenek, valamint gondoskodni kell arról, hogy a
csapódó szennyezett víz ne kerüljön a talajra. A felhasználandó vízhez vegyi anyag
hozzáadása tilos.
(5) A természetvédelmi hatóság és/vagy a kezelő útmutatása szerint kell kialakítani a védett
területek érdekében nem látogatható szakaszokat, gondoskodni kell ezek elkerítéséről,
őrzéséről.
(6) A környezetvédelmi követelményekről a nézők tájékoztatását szolgáló hirdetőtáblákat és
feliratokat kell elhelyezni a sportlétesítmény területén.
(7) A taposási kár elkerülése érdekében a parkolás nem engedélyezhető sérülékeny területeken,
különös tekintettel a védett fajok tenyészterületeire, zöldsávokra.
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(8) A rendezvényen keletkező biológiai és kommunális hulladék biztonságos kezeléséről,
elvezetéséről, elszállításáról gondoskodni kell.
(9) Az érintett szakágak rendezvényein a tűzgyújtási tilalomra való felhívásokról gondoskodni
kell.
(10) A sportlétesítményhez vezető utak tervezésénél, kialakításánál figyelemmel kell lenni a
környező települések érdekeire is.
(11) A létesítményhez vezető utakon engedélyezett, egyértelmű útbaigazító jelzéseket kell
elhelyezni.
(12) Üzemanyag tárolása
Amennyiben a szakág technikai szabályai ezt lehetővé teszik, engedélyezett üzemanyag
töltő állomás, vagy üzemanyag tároló létesíthető.
(13) Talaj-, vízvédelem
a) megfelelően előkészített állandó és/vagy ideiglenes szeméttárolókat (konténereket vagy
lerakóhelyeket) kell biztosítani a szemét, olaj, detergensek stb. elhelyezésére,
b) elegendő rögzített, tölcséres edényt kell biztosítani a fáradt olaj összegyűjtésére;
c) az olajszűrőket és az olajos rongyokat elkülönítve kell összegyűjteni.
(14) A depó, szerviz területek és a létesítmény egyéb helyiségeiben gondoskodni kell a
dohányzási tilalom érvényesítéséről, dohányzásra kijelölt helyek kialakításáról.
(15) A vendéglátó-ipari vállalkozásokkal, a rendezvényen megjelenő egyéb kereskedelmi
szolgáltatókkal kötött szerződésekben rögzíteni kell, hogy ételt és italt csak
újrafelhasználható anyagba csomagolva lehet árulni, és gondoskodni kell a megfelelő számú
és kapacitású szemétgyűjtőről és azok környékének tisztán tartásáról.
(16) A (3)-(9), valamint a (11)-(15) bekezdések szerinti üzemeltetői kötelezettségek írásbeli
szerződésben a verseny szervezőjére átháríthatók.
9. §
A motorsport rendezvény szervezőjének fő kötelezettségei
(1) A zajhatások csökkentése érdekében:
a) a hangosítási rendszernek az első edzés kezdete előtt legalább 60 perccel tesztelt
állapotban kell lennie;
b) a verseny megkezdése előtt a szervezőnek a verseny azon hivatalos személyei számára
(depó bíró, sport bírók, stb.), akik tartós zajhatásnak vannak kitéve megfelelő fülvédő
eszközöket kell biztosítani, és azok átvételét elismervénnyel kell igazolni;
c) a versenyzők felesleges motorjáratásának megelőzése érdekében intézkedéseket kell
tenni;
d) a hangosító berendezések teljesítményét a célközönség eléréséhez kell igazítani;
e) a nézőtéren a zajszint tartósan nem haladhatja meg a halláskárosodást okozó 83 dB(A)
küszöbértéket, és a legközelebbi lakóháznál nem lehet magasabb 3dB(A)-val a
háttérzajszintnél.
(2) Üzemanyag tárolása
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Amennyiben a szervező biztosítja az üzemanyagot a versenyzőknek, úgy a tárolás és
az üzemanyag töltés helyszínén megfelelő talajvédelmi eszközök (például ponyva)
használata kötelező.

(3) Talaj-, vízvédelem
a) a verseny során keletkező folyékony hulladékok kezeléséről és a hulladékok, szennyezett
anyagok elhelyezéséről gondoskodni kell;
b) a depóból és a csapatok táborhelyeiről származó szennyvizet tilos a talajra engedni;
c) a depóból, ill. a táborhelyekről felgyűlt, a motorkerékpárokból származó szennyvizet tilos
a közutakra és a pályához vezető egyéb utakra engedni. A szennyvizet csak abban az
esetben lehet a pálya területén elhelyezni, ha a megfelelő feltételek biztosítottak ehhez;
d) intézkedéseket kell tenni, hogy a versenyt követően a helyszínen felszámolásra kerüljenek
a környezet terhelését okozó maradványok, így különösen szemét, jelzőszalagok,
talajszennyezés, keréknyomok. Lehetőség szerint érkezéskor minden résztvevőt el kell
látni szemeteszsákkal és az elhelyezésére vonatkozó tájékoztatással;
e) a hulladék elhelyezési, higiénés feltételeket, lehetőség szerint ingyenesen hozzáférhető
ivóvizet a nézők várható számára tekintettel kell meghatározni, illetve biztosítani. A
minimális higiénés feltételekről jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képező 3. sz. melléklet
szól;

f) az üzemanyag, az olaj, tisztító-, kenő-, hűtő- és fékfolyadékok talajba való
elszivárgásának vagy elpárolgásának megelőzésére intézkedéseket kell tenni;
g) teremrendezvényeken folyamatosan ellenőrizni kell a légszennyezettséget, a határérték
meghaladása esetén a szükséges intézkedéseket a résztvevők biztonsága érdekében
haladéktalanul meg kell tenni.
(4) Lehetőség szerint kerülni kell tájékoztatók, hirdetések plakátok élőfákon való elhelyezését.
(5) Szórólapok parkoló autókon, motorkerékpárokon való elhelyezése tilos. Általában kerülni
kell a szórólapok terjesztését, az erre vonatkozó kérelmeket lehetőség szerint el kell
utasítani.
(6) Az ideiglenes, kizárólag a versenyre szóló útbaigazító jeleket, plakátokat a rendezvény után
azonnal el kell távolítani.
(7) A rendezvényt követően törekedni kell az eredeti állapot helyreállítására, azaz a helyszínen
és annak környezetében maradt szemét haladéktalan összegyűjtéséről és elszállíttatásáról,
a kihúzott szalagok eltávolíttatásáról, a létesítmény, a felvezető utak tisztíttatásáról
haladéktalanul gondoskodni kell.
(8) Amennyiben a vendéglátó-ipari vállalkozásokkal, a rendezvényen megjelenő egyéb
kereskedelmi szolgáltatókkal a szervező szerződhet, a velük kötött szerződésekben rögzíteni
kell, hogy ételt és italt csak újrafelhasználható és/vagy biológiailag lebomló anyagba
csomagolva lehet árulni, és gondoskodni kell megfelelő számú és kapacitású
szemétgyűjtőről és azok környékének tisztán tartásáról.
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10. §
A versenyzők, sportszakemberek fő kötelezettségei
(1) A motorsportrendezvényeken és felkészüléskor kötelesek környezettudatos magatartást
tanúsítani és, ha környezetszennyező cselekményeket észlelnek, felhívni az elkövetők
figyelmét a cselekmény abbahagyására, a szennyezés nyomainak felszámolására.
(2) A zajhatások csökkentése érdekében:
Tartózkodni kell a felesleges motorjáratástól. A motorkerékpárok melegítését lehetőség
szerint közvetlenül a futam előtt, a rajt időpontjához legközelebbi időszakban kell elvégezni,
figyelembe véve a biztonságos üzemi hőmérsékletet.
(3) Üzemanyag használata
A versenyzők csak olyan üzemanyagot használhatnak, amely a szakáguk, illetve a
kategóriájuk számára engedélyezett.
4) Talaj-, vízvédelem
a) a versenyző és a sportszakember tevékenysége során keletkező hulladékok, szennyezett
anyagok elhelyezéséről gondoskodni kell. A versenyző és a sportszakember
egyetemlegesen felelős a sportszervezete felkészülése, versenyzése során keletkezett
hulladék összegyűjtéséért és a hulladéktárolókban való elhelyezéséért.;
b) a verseny során kötelező szerviz ponyva, vagy más, folyékony szennyezőanyag
felfogására szolgáló, hatékony berendezés használata ott, ahol a motorkerékpárok szerelése
engedélyezett, valamint a parc ferme területén.
A gyorsasági és a dragbike szakág versenyzői számára nem kötelező, de ajánlott a szerviz
ponyva használata olyan depó területen ahol szilárd és sérülés mentes a felszín.
A szerviz ponyva minimum tulajdonságai:
ba) egyik oldala folyadék elnyelő, másik oldala nedv záró felületű,
bb) legalább 1 l/m² folyadék elnyelésére képes.
bc) mérete: 100 cm x (a motorkerékpár tengely távolsága + 20 cm)
bd) quad: nyomtáv + 20 cm x tengelytáv + 20 cm
11. §
Záró rendelkezések
(1) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényt, az
irányadó környezetvédelmi jogszabályokat, a FIM, a FIM Europe és a Szövetség egyéb
szabályzatait kell alkalmazni.
(2) A szabályzat 2011. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2009. január 21.
napjától hatályos MAMS környezetvédelmi szabályzat hatályát veszti.
(3) A szabályzatnak a 15/E/2014.04.22. számú elnökségi határozattal elfogadott módosításai
2014. április 23. napjától hatályosak.
(4) A szabályzatnak a 69/E/2020.12.21. számú elnökségi határozattal elfogadott módosításai
2021. január 1. napjától hatályosak. A módosítások félkövér, dőlt betűkkel szerepelnek a
szövegben.
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1. sz. melléklet
A
rendezvény
megnevezése,
időpontja,
helyszíne,
Környezetvédelmi
Felelős:...................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Környezetvédelmi Ellenőrző Lista
Megfelelő,
Jó
de
fejlesztendő
1. A DEPÓBAN A VERSENYZŐK ÉS A
CSAPATOK SZÁMÁRA NYÚJTOTT
SZOLGÁLTATÁSOK
Üzemanyag/olaj összegyűjtése
……………………………………………….
Szemét elhelyezés
……………………………………………….
Motorkerékpárok mosása
……………………………………………….
Zuhanyzók/WC-k elérhetősége
……………………………………………….
Ivóvíz
……………………………………………….
Hangosítás
…….…………………………………………

Fenntartás
Szemétgyűjtés
……………………………………………..
Szennyvíz elhelyezés
……………………………………………….
A zuhanyzók/mosdók állapota
……………………………………………….
Üzemanyag tárolás
……………………………………………….
Az olaj/üzemanyag kifolyások kezelésére tett
intézkedések
……………………………………………….

Nem
megfelelő

Veszélyforrás

10
Jó
A résztvevőknek a környezet védelme
érdekében teendő intézkedésekről adott
információk

Általános benyomások

2. A KÖZÖNSÉGNEK NYÚJTOTT
SZOLGÁLTATÁSOK
Útbaigazító jelek
……………………………………………….
Parkolás
Elérhetősége
……………………………………………….
Üzemeltetése
……………………………………………….
Szálláshelyek
A terület elérhetősége
……………………………………………….
A terület üzemeltetése
……………………………………………….
A zuhanyzók/WC-k elérhetősége
……………………………………………….
Ivóvíz
……………………………………………….
Szemétgyűjtés
………………………………………………
Lelátók
Élelem és ital elosztása
……………………………………………….
A pihenőhelyek állapota
……………………………………………….
Hulladékgyűjtők elhelyezése
……………………………………………….
Szóróanyagok
……………………………………………….
Hulladék elhelyezés
……………………………………………….

Megfelelő,
de fejlesztendő

Nem
megfel
elő

Veszély forrás
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Jó

Megfelelő,
de
fejlesztend
ő

Nem
megfel
elő

Veszély
forrás

A WC-k száma és hozzáférhetősége
……………………………………………….
A WC-k állapota
……………………………………………….
Hangosítás
……………………………………………….
A közönség számára a környezet védelme
érdekében teendő intézkedésekről nyújtott
tájékoztatás
……………………………………………….
Általános benyomások
IGEN

NEM

(3.) VAN-E MEGFELELŐ FÜSTELSZÍVÓ
RENDSZER? (csak a teremsportoknál)
3. (4.) MÁS KÖRNYEZETVÉDELMI
SZERVEZETEK JELENLÉTE
Hatóság (nevezze meg)
………………………………………………………...
………………………………………………………...
Mások (nevezze meg)
………………………………………………………...
………………………………………………………...
Ha a válasz „NEM MEGFELELŐ” vagy „VESZÉLYFORRÁS”, kérjük, fejtse ki miért.

AJÁNLÁSOK A JÖVŐRE VONATKOZÓAN:

Ezt a nyomtatványt a környezetvédelmi felügyelő tölti ki és juttatja el a MAMS
Titkárságára. Egy másolatot a zsűri elnöke kap és a rendező.
…………………….……….
zsűri elnök

………………………………
környezetvédelmi felügyelő

2. sz. melléklet
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Környezetvédelmi Segédlet
Versenyigazgató :………………………………………….Dátum:……………………..Pontos
idő:………..
Esemény:………………………………………………….............................
Rendben Pótolandó
1) Felszerelés a depóban a csapatok számára
Olaj, benzin, egyéb veszélyes folyadékok megfelelő gyűjtése. 1 hordó
/…..csapat
Szemétgyűjtők kiosztása a csapatok részére
Megfelelő kialakítású motormosó
Elegendő számú, minőségű mellékhelyiség
Ivóvíz
Fülvédők kiosztása
Információs táblák helyesen vannak kitéve
A hangosítást letesztelt állapotban van
Szerviz ponyva használat
Készenléti olajfogó (perlit, stb.)
Felszerelés a nézőtéren és a pálya környékén a nézők számára
2)
Parkoló megfelelő kialakítása, megközelítése
Megfelelő számú szemétgyűjtő kihelyezése, és azok megfelelő
rendszerességgel való ürítése
Megfelelő számú, kialakítású mellékhelyiség
Figyelmeztető táblák kihelyezése a környezet védelme érdekében. Hová
vigyék a szemetet stb.
Ivóvíz.
A hangosítást letesztelt állapotban van
Szórólapozás rendszere
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3. sz. melléklet
A HIGIÉNÉS FELTÉTELEKKEL SZEMBENI AJÁNLOTT KÖVETELMÉNYEK
A MAMS RENDEZVÉNYEK ÉS ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓAN, A VÁRHATÓ
NÉZŐSZÁM FÜGGVÉNYÉBEN
1. A versenyzők ellátása
Ahogyan az egyes szakágak szabályzatában szerepel.
2. A nem versenyzők ellátása
Nők

1 WC/100 nő
Férfiak

1 WC/100 vagy kevesebb férfi
2 WC/100-500 férfi
1 újabb WC minden további 500 férfi után
1,5 m piszoár férőhely minden 500 férfi után
3. Időtartam
A 4 óránál rövidebb rendezvények esetén a fenti számok 25 %-kal csökkenthetők.
4. Fenntartás
Ezeket a berendezéseket tisztán, és mindennel megfelelően ellátva kell tartani a rendezvény
teljes ideje alatt.
5. Kézmosók
5 WC fülkénként 1 kézmosót kell biztosítani.
6. Mozgássérültek
A WC fülkék közül legalább egynek kerekes székes személyek számára is használhatónak kell
lennie.

Segédanyag a versenyek szabályszerű és környezetbarát szervezéséhez,
lebonyolításához.
A sport esemény szervezésekor a sportszakmai előkészítésen kívül fontos az esemény
környezetvédelmi szempontú előkészítése. Fel kell mérni az esemény területi, időbeli
kiterjedését valamint a várható néző számot.
Ezen három volumen tudatában úgy kell megszervezni egy eseményt, hogy az a lehető
legkisebb mértékben terhelje az épített és a természetes környezetünket. Ezek alapján az
alábbi tételek könnyen meghatározhatóak:
•

Szükséges pontosan ismerni az általunk használt terület helyreállításához szükséges
anyag, eszköz és idő igényét.

•

Szükséges megtervezni a veszélyes hulladékgyűjtők befogadó kapacitását, és a lehető
legideálisabb kihelyezési pozícióját.

•

Szükséges megtervezni a kommunális hulladékgyűjtők befogadó kapacitását, és a
lehető legideálisabb kihelyezési pozícióját.

•

Meg kell szervezni a hulladékgyűjtők ürítését a depóban, a szerviz területeken és a
nézőtéren is.

•

Szükséges időben megtervezni a hangosítást és az előzetes tesztelésre is megfelelő
időt kell biztosítani.

•

Szükséges megtervezni a jelző és információs táblák rendszerét és kihelyezését.

•

Szükséges megfelelő helyet találni a (mobil) mellékhelységek számára, továbbá
gondoskodni kell azok takarításáról az esemény alatt!

•

Szükséges felkészülni az „emberi gyarlóság” által okozott hulladék képződésre a
verseny előtt, alatt és után.

•

Térképet kell készíteni, mely segít a terv megvalósításában és segít a versenyzőknek,
nézőknek megtalálni a megfelelő objektumot.

Fő feladata kiegészíteni a Környezetvédelmi akció tervet, egyértelműen láthatóvá téve
a versenyzőket, nézőket érintő egységeket:
Fáradtolaj gyűjtő;
Motor mosó;
Kommunális hulladék gyűjő;
Tankoló zóna;
Zuhanyzó, WC;
Használt gumi gyűjtő

