Fejleszthető-e elviselhető
módon a Normafa?
– avagy konfliktusok és
megoldások
Dosek Ágoston TF egyetemi docens,
Magyar Sporttudományi Társaság
Környezetvédelmi Bizottság tagja,
SMSZ kiképző oktató, örökös síbajnok

Jared Diamond megállapítások:

• A környezetterhelést ugyan nem
könnyű csökkentenünk, de azért nem is
lehetetlen. Két tényező szorzatából áll
ugyanis: az emberek számából és
egyenkénti terhelésükből."

• „A környezet hasonló az emberi
testhez: egészségesen tartani
olcsóbb, mint betegségeiből
kigyógyítani.”

A Normafa Sípark
megvalósításával egy álom válhat
valóra,
ugyanakkor meg a valóság
eltűnhet az álmok világába.

• Amikor te beteg vagy, a Föld is beteg.
Amikor a Föld beteg, te is beteg leszel.
Popper Péter

A konfliktus forrása:

•
•
•
•

a hely "túl jó" adottságú,
vonzó a környezet és közel van a városhoz,
sízés szempontjából a lejtő fekvése ideális,
erős a közvetlen környék vásárlóereje, ezért
a fejlesztési igény mindig felmerül,
• DE: a turizmus tervezett mértékű
fejlesztésével a drága ingatlanok és a
természeti környezet veszítenek értékükből,
• egy vursli jellegű üzleti vállalkozástól és
közönségétől nem várható el a környezet
kímélete,

Ütköző érdekek
• Jogos természetvédelmi megfontolások
• Az egészséges társadalom iránti
szükséglet
• Gazdasági érdekek, / igények
-Beépítés sok helyen megvalósítható,
működőképes természeti környezet
nem.
+ A természet alkalmazkodik,
egyensúlyi elv érvényesül.

Háttéranyagok:
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/2012_lpr/

• WWF, Élő bolygó jelentés
ténytár, figyelmeztetés, LEHETŐSÉG
• A Bolygónk állapota:
• a biológiai sokféleség monitorozása,
az élő bolygó index: az emberi szükségletek mérése
• ökológiai lábnyom = 1,5 x a Föld biológiai
kapacitása (2010)
• biokapacitás, nemzeti szint
• a termelés vízlábnyoma; édesvíz szolgáltatás
• Erdők
• Az ökoszisztéma szolgáltatások feltérképezése

Guy Turchany, ötletgazda

ELVISELHETŐ FEJLŐDÉS
• „egy holisztikus rendszer csak akkor
működőképes, ha elemei egyensúlyban
vannak, és semmiképpen sem terhelik a
rendszert annak önjavító képessége felett”
• „A Föld nélkülünk remekül meglenne, ám
ennek az ellenkezője már nem igaz”
Beata Bishop (Hidak egymáshoz)

Polyommatus damon – csíkos boglárka
magyar Vörös Könyv

Dokumentumok és
törekvések a sportéletben
• konfliktusok és megoldások 1990 előtt a sísportban
FIS és nemzeti szövetségek környezeti tervei

• Rio 1992 Agenda 21

(Irányelvek a 21. századra)

• Rio 1994 NOB konferencia
(The Olimpic Movement Agenda 21)
•

http://www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/SportAndEnvironment/Sustainability_T
hrough_Sport.pdf
page 22-23 (2013-09-26)

• 39. FIS kongresszus 1994
(Marc Hodler, Sonja Bernadotte hercegnő)
Mainaui Nyilatkozat
•

Forrás: http://www.fis-ski.com/uk/insidefis/fisandtheenvironment1.html
(2013. szeptember 25.)

A sísport résztvevőinek érdeke az
értékőrzés!
•
•
•
•
•

TÁJKÉP EGYEDISÉGE
GEOLÓGIAI VISZONYOK,
A LAKOSSÁG LÉTSZÁMA,
A HASZNÁLAT ISMÉTLŐDÉSE,
Csökkenteni kell a környezet terhelését
(LEVEGŐ, VÍZ, FÖLD, KLÍMA)
•
időszaki és térbeli korlátozásokkal,
•
szakszerű működtetéssel.

a „FIS környezeti útmutatásai”
• Cél a természet és a tájkép megőrzése!
• Egyeztetni kell környezeti
szakemberekkel!
• Helyi sajátosságokat elemezni kell!
• Környezettudatos szervezést !
• Létező létesítményeket kell használni!
• Ha újat készítünk, pozitív környezeti
egyenleg legyen!

a „FIS környezeti útmutatásai”
• A FIS az első elkötelezett civil szervezetek
egyike NGO
• Környezeti felmérés /adottságok
• Törvényi háttér / lehetőségek
• Védett területek (?)
• Elfogadás a helyi népesség részéről

a „FIS környezeti útmutatásai”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helyszínek és környezeti szempontok
Sípályák elhelyezkedése, kapcsolatok és távolságok
Szállás és más szolgáltatások
Közlekedés: a közösségi közlekedési formák előnyben!
Energia: kapacitás, szükséglet, csökkentés esélye,
megújuló energia?
(Pályakarbantartás és üzemeltetés)
Vízigény: ivó és egyéb használati víz, (hóágyú), ideiglenes
és állandó felhasználók, cél: legyen elég a természetes
forrás!
Szennyvíz: meglévő kapacitás a tisztításra, hasznosításra,
igények
Hulladék: meglévő és telepítendő kiszolgálási formák
reducing, re-use, recycling, collecting
Innovációk és intézkedések: Lillehamer 1994

„A Föld megtelt”
• 7 milliárd ember 2012-ben,
• MEGELŐZÉS
• (egészségügyben prevenció) általában a
visszatérő problémákra irányul.
• Vannak-e kutatható, visszatérő
problémák amelyek a Normafa projektet
befolyásolják?

• Eltűnt civilizációk tanulságainak
elemzése 5 faktor mentén:
•
•
•
•
•

aktualizálás a Normafára
Környezetrombolás
Az éghajlat változása
Ellenséges szomszédok
Együttműködő kereskedelmi partnerek
A társadalom válasza a környezeti
problémákra

• Példák: Húsvét szigetek, Anaszázik, Maják, Vikingek, Hódítások
kora- hajóépítés, Modern társadalmak: Ruandai népirtás, Dominikai
köztársaság és Haiti
• Irodalom: Jared Diamond: Összeomlás Typotex 2007 Budapest

Tényezők a Normafánál:
• globális felmelegedés – tengerszint feletti magasság,
meteorológiai kilátások,
• Energiaéhség – népességnövekedés – fosszilis
energiakészletek fogyása és dráguló kitermelése,
(BÉKE)
• Megújuló energiaforrások (?)
• A kulturális (sport) turizmus és annak energia
vonatkozásai.
• A természeti környezet beszűkülése, az ökoszisztémák
degradálódása,
• Forráskészletek megőrzése, vékony talajréteg – kevés
csapadékvíz, VÍZTÁROZÓ AZ ERDŐ SZÁMÁRA?
• (A német labdarúgó vb kompenzálása Indiában.)
• Hundertwassertől a mai passzív házakig – a
környezetvédelem drága!
• A megelőzés lehet olcsó

Holisztikus megközelítés, megoldáskeresés:
•
•

•
•
•
•
•
•

a fejlesztéseket az ökológiai és gazdasági
fenntarthatóság szemszögéből szükséges
megközelíteni, társadalmi egyetértéssel
a normafai adottságok (időjárás, terepviszonyok)
sportélményének értéke hogyan viszonyul az
“egészségérték”, meg “kulturált közösségi
szórakozási értékhez”
mi a normafai adottságok üzleti értéke?
Összevethető-e ez az Erdő által nyújtott
ökoszisztáma szolgáltatással és az erdő-élmény
sajátos csodájával.
Ide kell-e a vursli-biznisz?
családi és gyerek-, ill. diáksport lehet egy erős
irány,
kezdők pályái jól kialakíthatók;
turisztika, ami nem szezonális hatású, hanem
mindennapos, de mérsékelt igénybevétel;

megoldáskeresés/2:
•

sportban a minél kevesebb környezeti terhelést
jelentő sportágak ajánlottak: sífutás, sítúrázás, (külföldi trend,
elszakadni a sípályáktól, léctípusok és eladási statisztikák) futás, nordic
walking, tájfutás, szelíd kerékpározás,

•
•

közösségi közlekedés favorizálása a Fogas, Libegő,
Gyermekvasút, busz (elektromos) fejlesztése kapjon prioritást az
autókkal szemben;
(a gépjármű a nagyvárosok környezetében gazdaságtalan, luxus, ki fog
múlni)

•

a befektetések gazdasági

haszonelvűsége
összeegyeztethető-e az „elviselhető” fejlődés
elvével?

•

kell egy Normafa üzleti brand és jó jelkép: pl.
/boldog mackónadrágos sportoló gyerek tenyerén a csíkos
boglárka/, brand ötlet : ©Varga Béla
amire sajátos sport- és szabadidő öltözeteket, eszközöket, klubokat
(“életérzést”) lehet építeni – ez is jelentős szabadidősportos érték,

Javaslatok – megoldások:
• Tudományos módszerekkel és hozzáértők
bevonásával, a magyar polgárok –civil-ellenőrzése
mellett, hatástanulmányok segítségével legyen döntés
a beruházásról.
• Alkalmazzuk a hány fő jut adott területre mérőszámot,
• alkalmazzuk a hány menet teljesíthető 2 óra alatt
mérőszámot,
• ellenőrizzük, hogy a kiszolgáló létesítmények (pl. WC)
száma megfelel-e a mai szabadidősport igényeinek,
és kellő mennyiségű fejlesztésre van-e hajlandóságunk?
• Mérjük föl, hogy széles társadalmi haszon társul-e a
megaberuházáshoz (?) ..

Javaslatok – megoldások / 2:
• Mérjük föl, hogy milyen „ökoszisztéma” és
népjóléti szolgáltatást nyújt a mai Normafa
erdőség a lakosságnak, és mit veszíthetünk….
• A beruházás és működtetés finanszírozásáról
úgy döntsünk, hogy széles kör számára legyen
elérhető a kínált szolgáltatás, legyen
előremutató a sísport szempontjából, és ne
terhelje önfenntartó képességénél túl a
környezetet.
• és ezt követően legyen döntés a fejlesztés
elviselhető mértékéről.

Javaslatok – megoldások / 3:
• Csökkentsük a minimumra az építkezéseket,
az erdő átalakítását a korábban védett
területeken. Fontos fejlesztési kritérium, hogy a
megépített vállalkozások bevételeiből
forgassanak vissza az ökológiai, környezeti
fenntarthatósági célokra.
• Támogassuk a családi, ifjúsági és diáksportot, -a
lakossági szabadidősportot-, ehhez tegyük
lehetővé a kezdők számára alkalmas lejtők
gyermekliftekkel történő kiszolgálását. (Ezt
szervezett, felügyelt síoktatás keretében
használhassák a fiatalok. )

Javaslatok – megoldások / 4:
• Maradjon meg az egyik leginkább alkalmas
helyszín, az Anna rét a sportolás
kiszolgálására. Ne legyen a „tájbeépítés”
áldozata.

• Az önerőből történő helyváltoztatást hozzuk
előnyös helyzetbe (ez nagyobb egészségi
bónusszal jár a társadalom számára) a gépi
kiszolgálású, üzletszerű vállalkozások
uralma helyett.

Javaslatok – megoldások / 5:
• A klimatikus változások és vízigény
ellenőrzésére próbaképpen a sífutópályák, és a
kis területre koncentrált free-style parkok hóval
való ellátása és karbantartása lehet bevezető –
kísérleti- lépés.
• A terület terhelésének növekedését váltsuk ki a
Budapesthez közeli síterepek párhuzamos
fejlesztésével, (Dobogókő, Visegrád, NagyHideghegy, Eplény, Mátraszentimre, Kékestető)

Javaslatok – megoldások / 6:
• A Normafa erdőségébe ne létesítsünk újabb
zarándoklati célpontot, favorizáljuk és fejlesszük a
meglévőket (Budaszentlőrinci Pálos kolostorrom =
Budakeszi út 91-95, Apor Vilmos téri befejezetlen
templom, Makkos-Mária, stb.);
• Bobpályát, DH pályát lehet kevésbé féltett természeti
területre telepíteni, ez segíthet elkerülni a városligeti
vidámpark kimúlásának sorsát. És a Normafa Park
területének kimúlását is. (Mivel visszafoghatatlan
igény van a DH-kerékpározásra, meg kell teremteni
annak lehetőségeit – de úgy, hogy kizárólag a
megadott területre szorítjuk be ezt a fajta sportolást)

Javaslatok – megoldások / 7:
• A szükséges építendő létesítmények a
fenntarthatóságot szolgáló műszaki paraméterek
szerint létesüljenek, alkalmazzunk innovatív,
jövőbe mutató megoldásokat, amelyek országos
mintái lehetnek a környezetkímélő
fejlesztéseknek.
energia: …
víz…
talaj…
hulladékkezelés…

Használjuk ki a pedagógiai lehetőségeket:
• - tartsunk a gyerekeket kísérő pedagógusok (tanárok,
edzők) számára célirányos képzéseket, és
támasszunk elvárásokat feléjük,
• - a pedagógusok (tanárok, edzők), az üzemeltetők és
az erdészet dolgozói azonos elvek alapján
működjenek együtt,
(közös munkatalálkozók, érdek egyeztetés)
• - használjuk ki a sport által nyújtott nevelési
lehetőségeket,
• - a fair play a környezettel való viszonyunkban is
kapjon jelentős szerepet.
• -a „Normafa bejáratnál” időszakos témaváltással
legyenek fenntarthatóságra rávezető kiállítások,
• - a sportszerű életvitelt szorgalmazzuk, a pályákon
legyen tilos a dohányzás, ne szolgáljanak ki a pályák
mellett alkoholt,
• a munkát segítse szervezett rendész csapat,

Irodalom:
• Dikácz E. – Ujj Z. (2004): Sport és Környezetvédelem. Magyar
Olimpiai Bizottság Környezetvédelmi Bizottsága. Budapest.
• Dosek Á. (2004): A sízés környezeti vonatkozásai. in: Dosek Á.Ozsváth M (szerk.): A sízés +3. Ozsváth Miklós. Budapest. 1720.
• MOB (1997): A sport és a környezet, NOB kézikönyv.
www.mob.hu/környezetvédelem
• Ujj Zoltán: A magyar sport környezetvédelmi programja
http://www.sportinnovation.hu/DesktopDefault.aspx?menuid=1
2565
• Ajánlott honlap: www.fis-ski.com/ environment
• A tervezett sí- és szabadidő központ természetvédelmi hatása a
Normafa természeti értékeire (2013)
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Budakörnyéki
Natúrpark, a CEEweb a Biológiai Sokféleségért, a Greenpeace, a Védegylet
és a WWF

http://www.vedegylet.hu/doc/normafa_tanulmany_2013.pdf
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