Environment & Sustainability Bizottság

2018. évi bizottsági ülések időpontjai
1. 2018. március 08., Genf, 9.00-13.00
2. 2018. október 02., Párizs, 13.00-16.30
3. 2018. december 06., Szentpétervár, 9.00-12.00

1. A bizottság 2018. évi célkitűzései
 Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a környezetszennyezés,
légszennyezés, hulladékgazdálkodás, globális felmelegedés, amelyek miatt az
FIA is fontosnak tartotta, hogy új bizottságot hozzon létre, amely Sport és
Mobility programokkal is foglalkozik.
 Mobility területen a három fő pillér: a légszennyezés és károsanyag
kibocsátás, városfejlesztési projektek és a helyi szabályozások, globális
szabványok vizsgálata, integrálása.
 Sport területen a mérés, fejlesztés, valamint az innováció és promóció.
 Mobility területen a cél az volt, hogy minél több olyan már létező projekt
kerüljön bemutatásra, amely a tagokat is hasonló munkára,
kezdeményezésre ösztönzi. Ilyenek voltak például az ADAC Green NCAP, az
angol BreathLife, a Smart City programokon belüli innovatív start up ötletek,
a chilei és egyesült arab emírségekbeli elektromobilitási programok.
 Sport területen a Környezetvédelmi Akkreditációs Programba való minél
több ASN beléptetése volt a kitűzött cél. Ez megvalósult, hiszen több, mint 30
tag van már valamelyik szinten. A program lényege, hogy az ASN-ek által
szervezett versenyeken minél kevesebb legyen a környezetszennyezés és
olyan megoldásokat találjanak, amelyekkel csökkenthető a hulladék, víz-,gáz,
áramfogyasztás, zaj, légszennyezés is. Ehhez segítségként segédanyag,
valamint Környezetvédelmi konzulens is segítségre áll, de ASN képviselők
továbbképzése is kidolgozás alatt van.
 A „versenypályákról az utakra” koncepcióval az autógyártókat célozzuk meg,
hogy legújabb, környezetbarát fejlesztéseiket a versenypályákon teszteljék és
mihamarabb ültessék át utcai autóikba. Továbbá, a bajnokságokat is az
előbbi pontban említett akkreditációs programba felvenni. Jelenleg a WRC az
egyetlen olyan bajnokság, amely minden területe akkreditált.
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2. A bizottságban végzett munka ismertetése, eredmények
 2018-ban az MNASZ csatlakozott a Környezetvédelmi Akkreditációs Program
kérdőívét kitöltők köréhez.
 A felmérést követően visszajelzést kaptam, hogy milye területeket kell
kidolgoznunk ahhoz, hogy az első, vagyis 1*-os, szintre beléphessünk.
 Ilyen például környezetvédelmi irányelvek meghatározása, erre a programra
dedikált személy megnevezése, célok kitűzése, helyi jogszabályok ismerete,
utánkövetés.
 Ezek kialakításán dolgozom az idei év hátralevő, valamint a jövő év elején.
 Továbbá az idei évben Budai Bogi (FIA off-road), Zubai Márti (FIA Women in
Motorsport) és Bessenyey Zoli (leendő FIA Disability) kollégákkal FIA Grant
pályázatot adtunk be, amellyel sajnos nem nyertünk, de jövőre újra pályázunk.
A programnak része a fenntartható fejlődés ismertetése és oktatása is a
fiataloknak.

3. A bizottság 2019. évi célkitűzései
 Sportra vonatkozó munkacsoport létrehozása. Ennek keretén belül
fenntartható fejlődés konferencia szervezése, FIA Environment &
Sustainability díj létrehozása, kommunikációs terv kidolgozása.
 A Környezetvédelmi Akkreditációs Programba új tagok bevonása, a meglévők
magasabb szintre való emelése.
 Regionális/országos bajnokságok akkreditálása.
 További, témához kapcsolódó mobility programok, külső előadók
bemutatása, meghívása.
 Tiszteletbeli tagok által a bizottság népszerűsítése, média terv kidolgozása.
 ASN-ek ösztönzése az elektronikus dokumentumokra történő átállásra,
szelektív hulladékgyűjtésre.
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