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1. Általános rendelkezések 
 
A Környezetvédelmi Szabályzat érvényes a megjelenés napjától. A szabályzat alap-
rendelkezései kötelezőek minden hazai rangsoroló tájfutó versenyen. A szabályzat 
bizonyos rendelkezései csak magasabb fokozatú (kiemelt rangsoroló, Országos Baj-
nokság) versenyeken kötelezőek, a többi rangsoroló versenyen ajánlottak. A 
Környzetvédelmi Útmutatóban részletezett további -nem kötelező- elemek ajánlottak 
minden tájfutó versenyen. 
 
 
2. Alaprendelkezések 
 
2.1. A verseny terepének bejelentését, az illetékes szervekkel történő egyeztetését, a 
természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések megszervezését és 
végrehajtását a versenybíróság meghatározott tagjainak a Versenyszabályzatnak 
megfelelően kell elvégeznie. A Versenyszabályzat vonatkozó részeit az alábbiakban 
idézzük: 

VSZ 2.5.6 Terepegyeztetés, terepengedélyeztetés 
- A verseny által érintett területek tulajdonosaitól, a területen gazdálkodótól a területhasználathoz hozzájárulást 
kell kérni. 
- A versenyre – ha az természetvédelmi területet érint, vagy azon kerül megrendezésre – az illetékes Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyét kell beszerezni. 
- A megyei szövetséggel, amelynek a területén fekszik a verseny terepe, vagy a terep nagyobbik része egyeztet-
ni kell. 
- Éjszakai versenyek mindig bejelentés-kötelesek az erdőgazdaság és a vadásztársaságok felé. 
 
VSZ 3. A versenyek  résztvevői 
Kötelesek a versenyszabályzatot, a természet- és környezetvédelem szabályait és az egyéb előírásokat megtar-
tani. Ezek nem ismerése nem mentesít a következményektől. 

 
VSZ 5.1.1.(részlet) A versenybíróság  elnöke-  
-felel a versennyel kapcsolatos természet- és környezetvédelemért;  
-felel a területtulajdonos (felhasználó), az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyének beszerzéséért és az 
azokban foglaltak maradéktalan betartásáért; 
 
VSZ 5.1.2.  (részlet) A versenybíróság  elnökének  helyettese(i)   
-a versenyközpontban, a rajtban, a célban köteles biztosítani a szükséges felszereléseket a természet megóvása 
érdekében. 
 
VSZ 5.1.3.  (részlet)  A pályakitűző(k) 
- felelős az általa kitűzött pályák szabályosságáért, beleértve a természet szükséges védelmét a pályák vonalve-
zetésének kialakításakor; 
- felel az ellenőrző pontok verseny utáni teljes bontásáért; 
- amennyiben a versenyen nincs természetvédelmi ellenőrző bíró, úgy annak feladatkörét is betölti; 
- köteles a terület felhasználási engedélyben meghatározottakat maradéktalanul betartani. 

 
VSZ 5.2.3. (részlet) Ellenőrző bíró(k) 
- ellenőrzi a természet és a környezet védelmére tett intézkedéseket; 
- ellenőrzi a szükséges engedélyek meglétét és gondoskodik az abban foglaltak betartásáról; 
- ellenőrzi a stekkek dátummal való ellátását és a verseny utáni teljes bontást; 
- ellenőrzi a higiéniás feltételek biztosítását, a rajt, a cél, a versenyközpont területén az igénybevétel előtti álla-
potok helyreállítását; 
- az ellenőrző bírói jelentésben természetvédelmi szempontból is értékeli a versenyt, szükség esetén eljárást 
kezdeményez a szabálysértőkkel szemben; 

 
5.2.5. A természetvédelmi ellenőrző bíró (TEB) 
- Csak versenybírói végzettséggel rendelkező személy lehet; 
- működését a “Természetvédelmi ellenőrző bírói szabályzat” határozza meg; 



- a rendezőségnek a várhatóan 500 főt meghaladó létszám, illetve fokozottan védett terület vagy nemzeti park 
esetén TEB jelenlétéről kell gondoskodnia. 
 
13.2. Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások 
A természetvédelmi hatóság engedélyében előírt környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokat messze-
menően figyelembe kell venni. 
 
17.13.  (részlet) Az ellenőrző pont bontása 
A bontó köteles teljes bontást végezni. 
 

19.1. (részlet) A rajt elhelyezése 
Amennyiben a rajt távolsága és az időjárás indokolttá teszi, a rajt közelében ajánlott frissítőt biztosítani és ideig-
lenes WC-t telepíteni. 
 
20.5. Egészségügyi és higiéniás ellátás 
A versenybíróság köteles a célban egészségügyi ellátást (mentő, orvos, egészségügyi szakszemélyzet) biztosíta-
ni. A célban öltözési, tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani. A cél közelében ideiglenes WC-t kell telepíteni. 
 

 
2.2. A verseny végeztével a lehető legnagyobb mértékben törekedni kell arra, hogy a 
verseny teljes területét (célhely, rajthely, parkolóhely, ellenőrző pontok környezete) 
olyan állapotban hagyjuk hátra, amilyenben a verseny előtt volt. 
 
2.3. A verseny végeztével a Versenyjegyzőkönyv részeként online módon ki kell töl-
teni a „Környezeti Jegyzőkönyv”-et, ami az alábbi címen érhető el: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJZMVVWeE1IM0JySnF
MbXNwTmZNUHc6MQ#gid=0  
 
 
3. Kiemelt rangsoroló versenyeken és Országos Bajnokságokon kötelező ren-
delkezések (a többi rangsoroló versenyen ajánlott) 
(Kiemelt futamot is tartalmazó többfutamos verseny összes futamán, Országos Baj-
nokságok minden futamán kötelezőek) 
 
3.1. A verseny előkészítése során legkésőbb a verseny előtt 45 nappal a rendezők-
nek előzetes egyeztetést kell lefolytatniuk az MTFSZ Terephasználati és Környezet-
védelmi Bizottságának kijelölt tagjával (2012-ben: Antal Miklós, e-mail címe: 
antalmi@gmail.com  skype: antal-miklos) hogy az esetleges környezetvédelmi prob-
lémák időben kiderüljenek, és ezekre a rendezők a Bizottsággal együttműködve lehe-
tőség szerint megoldást találjanak. 
 
3.2. A versenyen a szelektív hulladékgyűjtés kötelező, a Környezetvédelmi Útmuta-
tóban meghatározottak szerint. 
 
3.3. Ha a térkép nem vízálló anyagra van nyomtatva, vagy nincs laminálással vízálló-
vá téve, akkor a térképekhez való fólia biztosítását a Környezetvédelmi Útmutatóban 
foglaltak szerint kell megoldani. 
 
 
Elfogadta az MTFSZ Elnöksége 2012. március 19-i ülésén. 
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