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A fenntartható és jövõtudatos megoldások térnyerésébõl nem marad-
hatnak ki a sport- és szabadidõ-létesítmények, illetve a bennük tartott
rendezvények sem. Ugyanakkor nem nehéz megérteni, hogy ezek
rendkívüli kihívásokat rejtenek magukban ebbõl a szempontból, és ez
egyaránt igaz a globális sportrendezvényekhez szánt, valamint a ki-
sebb közösségek napi igényeinek kielégítésére tervezett épületekre.
Melyek ezek a tényezõk, és van-e olyan áthidaló megoldás, amely segít
csökkenteni e létesítmények és események ökológiai lábnyomát? Cik-
künkben ezt járjuk körül, néhány nemzetközi példával alátámasztva,
bár a terjedelem miatt épphogy csak bepillantást nyerhetünk a kérdés-
sel kapcsolatos szempontrendszerekbe.

A sportcsarnokok, arénák, stadionok, uszodák és tornacsarnokok
számos különbözõ okból igazi rémei a környezettudatosságra törekvõ
tervezõknek: sok olyan tényezõ van ugyanis, amely igencsak megnöve-
li ezen épületek ökológiai lábnyomát. Ilyen például, hogy gyakran
gigantikus vasbeton és egyéb szerkezetekrol van szó, és az építõanya-
gokat sokszor nagy távolságból kell odaszállítani. Óriási légtereket kell
kifûteni, a zuhanyzók és nyilvános mosdók pedig nagyon nagy vízfel-
használást jelentenek. A nagyméretû terek megvilágítása általában
számottevõ arányban mesterséges fényt igényel, ráadásul egy szabad-
idõközpont a hosszú nyitvatartási idõ alatt hatalmas forgalmat bonyo-
lít le. A specializált sportlétesítmények viszont épp ellenkezõleg: ideig-
lenes használat mellett sokáig üresen állnak, esetleg hosszú távú hasz-
nosításuk kérdésessé válik. Egy több tízezer nézõt vonzó sportesemé-
nyen ráadásul elképzelhetetlen mennyiségû hulladék keletkezik, az
olyan különleges elemek, mint egy tökéletes minõségû gyep vagy egy
jégpálya pedig szintén elképesztõ energiát emésztenek fel. 

A gigantikus méretek és számok miatt azonban éppen ez a terület
az, ahol az odafigyelés igen látványos eredményeket tud produkálni,
legyen szó felújításról vagy új épületekrõl, illetve bármilyen nagyság-
rendû sportrendezvényekrõl.

„A stadionok és sportcsarnokok sokszor úgy pazarolják az energiát,
mintha nem lenne holnap, és hatalmas hulladékhegyeket hagynak ma-
guk után” – véli Andrew Cohen szakújságíró, az athleticsbusiness.com
szerzõje, aki azonban optimistábban folytatja. „Ugyanakkor a törvényi
szabályozásnak és a környezettudatos megközelítés elõretörésének kö-
szönhetõen globális szinten mégis azt mondhatjuk, hogy egyre javul-
nak a tendenciák, ráadásul a fejlesztõi és üzemeltetõi szándék találko-
zott a technológiai fejlõdéssel is.”

Ezzel összhangban ma már nem szokatlan, hogy sportcsapatok azon
a téren is versengenek, melyikük nyeri el a „legzöldebbnek” járó ku-
pát, és egyfajta közvélemény-formáló tényezõként igen komolyan tud-
ják venni példamutató, szemléletformáló szerepüket. Mindebben segí-
tenek az olyan szervezetek is, mint az Egyesült Államokban 2010-ben
megalakult Green Sports Alliance.

Amennyiben megvan az elhatározás egy környezettudatos létesít-
mény létrehozására, a fenntartható épületminõsítõ rendszerekhez (ld.
LEED vagy BREEAM) lehet fordulni sorvezetõért. E rendszerek ugyanis

kategóriákba rendezett szempontrendszert kínálnak fel, így még a ter-
vezés megkezdése elõtt át lehet gondolni, mely szempontok milyen
megoldási lehetõségeket kívánnak. „A mûködõképes és fenntartható
épület titka ugyanaz, mint általában a jó designé: a helyszín és az épí-
tési terület adottságainak intelligens kihasználása” – jegyzi meg And-
rew Cohen.  Lássuk, hogyan birkóznak meg a kérdéssel a közelmúlt
fejlesztései!

A Philadelphia Eagles stadionjának felújítása, 
Egyesült Államok
A közel 70 000 nézõ befogadására alkalmas, néhány éve felújított sta-
diont sportesemények és koncertek megrendezésére használják. A 
11 000 napelemnek és 14 szélturbinának köszönhetõen szinte a teljes
elektromosenergia-fogyasztást fedezi a helyszíni elõállítás, bár a tuda-
tos tervezésnek és üzemeltetésnek köszönhetõen az energiafogyasztás

összességében is 33%-kal csökkent. A vízfogyasztás a monitoringrend-
szer kiépítésének és a korszerûsített rendszereknek köszönhetõen
21%-kal esett. Ilyen lépték mellett elképesztõ megtakarítást jelenthet
az olyan tényezõkre való odafigyelés, mint hogy a létesítményben min-
den papírholmi újrahasznosított anyagú, ami évi tíz tonna elsõdleges
papír gyártását teszi feleslegessé. A felhasznált tisztítószerek fele, kö-
zel évi 650 liter szintén környezetbarát. 

Rengeteget számít az is, hogy odafigyelnek olyan „apróságokra”,
mint hogy a média számára készített háttéranyag az 50 000-es nyom-
tatott példányszámról az online elérhetõség miatt 2000-re csökkent. A
hulladékgyûjtés rendszere pedig egyértelmûen az újrahasznosítás ará-
nyának minél nagyobbra növelését célozza.  A stadion személyzete a
humort hívja segítségül a látogatók bevonásához, a piszoároknál pél-
dául a következõ felirat virít: „A sört itt hasznosítsd újra, a dobozát vi-
szont inkább a kinti gyûjtõkben.”

FIFA: zéróenergiás fõhadiszállás és Zöld Célok (Green Goals)
Bár a szervezet nemrégiben sajnos más okból került reflektorfénybe,
egy jóval példamutatóbb törekvés is köthetõ a nevükhöz. A 2006-os
futball világbajnoksághoz kötõdõen indították el azt a rendezvényszer-
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Környezettudatos sportlétesítmények: 
feloldhatatlan ellentmondás vagy egyedülálló lehetõség?

A Philadelphia Eagles felújított stadionja / fotó: steve eng/flickr.com
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vezési protokollt, amely a Zöld Célok (Green Goals) nevet kapta – ez a
tapasztalatok alapján továbbfejlesztve a jövõ globális rendezvényeinek
sorvezetõje is lesz. 

A zürichi állatkerttõl nem messze, a FIFA Strasse 20. szám alatt ta-
lálható a szervezet új fõhadiszállása, amely a svájci Tilla Theus építész

koncepciója alapján épült. A fosszilis energiahordozók teljes mellõzése,
a hõszivattyúk alkalmazása és a szén-dioxid-kibocsátás nullára csök-
kentése jellemzi az épületet.

Az olimpiai játékok szervezõi szintén a FIFA-éhoz hasonló sorveze-
tõvel jelentkeztek: a londoni olimpia például minden idõk legzöldebb
olimpiájaként aposztrofálta magát. A kitûzött célok egy részét kitûnõ-
en, másokat viszont kevésbé sikerült teljesíteni – elõbbihez sorolhat-
juk, hogy a londoni olimpiai stadion tetõszerkezetéhez használt acél
kétharmada újrahasznosított. Az egyszeri rendezvényekre szánt létesít-
mények újrahasznosításának, hosszú távú üzemeltetésének kérdése

szintén megkerülhetetlen a fenntarthatóság szempontjából, ez azon-
ban már egy újabb cikk témája lehet.

A környezettudatos megoldásokat felvonultató budapesti Groupama
Arénáról a Metszet magazin 2014. november-decemberi számában ol-
vashattunk.   

Ongrádi Melinda 

Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete
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A FIFA zürichi fõhadiszállása / fotó: Ed Coyle/flickr.com

Az Arizonai egyetem Wells Fargo sportcsarnoka napelemes tetõvel

kép: Arizona State University/asu.edu

Az NBA Green Week részeként ismert sportolók csatlakoztak a szemétszedõ

fiatalokhoz / fotó: Joe Murphy/NBAE

Napelemekkel felszerelt stadion, az Estádio de Pituacu Brazíliában 

kép: Deutsche Welle/flickr.com


