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Az aggregátumok jelentősége 



  A fenntarthatóság alapelvei ásványi nyersanyagok esetén 

• A vagyonhatékonyság biztosítása 
• A kockázatok, költségek és előnyök méltányos eloszlásának 

biztosítása 
• A kimerült természetes erőforrások helyettesítése más 

formában, hogy a jövő generáció szenvedjen hiányt a jelenlegi 
termelés miatt 

• Felelősségvállalás a természetes erőforrásokért és a 
környezetért, beleértve a múltbeli károk helyreállítását is. 

• A hulladéktermelődés és környezeti hatások minimalizálása, 
végig teljes ellátási láncon 

• A nyersanyagok, termékek és szolgáltatások beárazása úgy, hogy 
tükrözze a teljes előállítási költséget 

• A körülmények fenntartása és javítása az életképes vállalkozások 
érdekében 

 



A fenntartható aggregátumgazdálkodás igénye 

2009. október – 2011. szeptember 

A SARMa fő céljai 
 
• Közös megközelítés kialakítása a fenntartható 

aggregátumgazdálkodással (SARM) kapcsolatban 
 

• A fenntartható kínálati mix (SSM) tervezésének biztosítása, a 
hatékony és biztonságos dél-kelet-európai ellátás biztosítása 
érdekében 



  2. SARMa Partnerek 

A SNAP-SEE egy korábbi SEE Nemzetközi Együttműködés által finanszírozott projektre, 
a Fenntartható Aggregátum Gazdálkodás (SARMa) c. projektre épül  
(SEE AF/A/151/2.4/X – SARMa, 2009 – 2011). 

 

 

1,7 millió € 
15 szervezet 
14 országból 

+12 megfigyelő partner 



A SARMa fő eredményei 

Helyi szinten a helyi hatóságok, ipari képviselők és közösségek 
számára a fő eredményeket a „Hogyan gazdálkodjanak hatékonyan 
aggregátum készleteikkel a helyi közösségek” c. kézikönyv foglalja 
össze, hangsúlyozva a környezetbarát kitermelést, az illegális 
bányászat visszaszorítását és az újrahasznosítást. 

Több nyelven elérhetőek! 



 A SARMa fő eredményei 

Regionális, nemzeti és nemzetközi szinten az ajánlásokat a 
„SARM és SSM regionális, nemzeti és nemzetközi szinten” c. 
kézikönyv tartalmazza, mely elsősorban a döntéshozó 
hatóságoknak szól. További kiadvány az „Újrafeldolgozott 
aggregátumok előállítása inert hulladékból” c. kézikönyv, amely 
az inert hulladék feldolgozásával kapcsolatos tevékenységeket 
mutatja be, ill. a „Kármentesítési kézikönyv”. 

 

http://www.sarmaproject.eu 



Fenntartható aggregátum-ellátásra vonatkozó igény 

A SARMa projektben résztvevő partnerek felismerték, hogy az általuk 
leírt SARM és SSM, ill. az országukban létező aggregátum-tervezés 

között óriási különbség van. Így az aggregátum-gazdálkodásban és -
tervezésben dolgozó intézmények egy csoportja megállapodott, hogy 
együttműködnek a dél-kelet-európai aggregátumtervezés fejlesztése, 
valamint jobb erőforrás-hatékonyság és fenntarthatóság érdekében.   



  SNAP-SEE 

A SNAP-SEE projekt a következő kulcskérdésekkel foglalkozik: 

Hogyan fejleszthetik a dél-kelet-európai országok az aggregátum-
tervezésüket, az elsődleges és másodlagos aggregátumok 
integrált tervezését, hogyan növelhetik az erőforrás-
hatékonyságot, emelhetik a kapacitásszintet a hatóságok, ipar és 
a civil szféra között, tekintettel az aggregátumgazdálkodásra,        
-tervezésre és -kínálatra? 



  3. SNAP-SEE Partnerek 

A SNAP-SEE partnerek összetétele tükrözi a SEE régióban az elsődleges és másodlagos 
aggregátumok-ellátás tervezésébe bevont intézmények változatosságát: hatóságok, 
minisztériumok, kutatóintézetek, egyetemek és geológiai szolgálatok vesznek részt a 
projektben. A vezető partner a Montanuniversität Leoben,  

a projekt vezetője Dr. Günter Tiess. 

 

 

27 partner 
14 országból 



 4. Célok, szervezés, tevékenységek 

A SNAP-SEE a SEE országok nemzeti/regionális elsődleges és másodlagos 
aggragátumtervezését olyan eszközzel támogatja, amely: 
 
• Széleskörű, szektorok közötti, a tervezés minden szempontját figyelembe veszi, 

beleérte azokat is kérdéseket is, amelyek más szabályozási területhez 
tartoznak, pl. szállítás, víz, vízgazdálkodás 

• Az elsődleges és másodlagos aggregátumokat szükség esetén az ellátás 
felcserélhető forrásaiként kezeli 

• Nemzeti körülményekre szabható anélkül, hogy kulcsfontosságú tervezési 
elemek vesznének el, és alkalmazható függetlenül attól, hogy az ország hol tart 
a tervezésben 

• A fenntartható aggregátumgazdálkodás (SARM) és a fenntartható kínálati mix 
(SSM) alapjaira épít, és az erőforrás-hatékonyságot célozza meg 

• Érzékeny a kormányzat, ipar, civil szféra és szakértők igényeire,  érdekeltségére, 
választásaira és céljaira 

• A szükséges adatokkal alá van támasztva 
• A SEE országokban bárhol alkalmazható az aggregátumkohézió és -

harmonizáció javítása érdekében 





 Munkacsomagok és tevékenységek 

A SNAP-SEE 6 munkacsomagra osztható: 

 

WP 1: Adminisztráció 

WP 2: Kommunikáció 

WP 3: Kapacitásépítés és az érintettek találkozója 

WP 4: Adatok és elemzési módszerek 

WP 5: Nemzeti és regionális tervezés 

WP 6: Aggregátum-tervezési vázlat 

 



 i. WP 3: Kapacitásépítés és az érintettek találkozója 

• A közös megértés biztosítása kapacitásépítési segédanyag 
kialakításával és megosztásával 

• Legalább két nemzeti konzultáció levezetése a célcsoportok 
meghívásával, hogy az érintettek véleménye hozzátehető 
legyen a SEE jövőképhez és az aggregátum-tervezési 
vázlathoz 

• Kézikönyv készítése a kapacitásépítésről és az érintettek 
találkozójáról, amely tartalmazza a kapacitásépítési 
segédanyagot ill. a nemzeti konzultáció megszervezésének és 
levezetésének részletes tervét 
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 ii. WP 4: Adatok és elemzési módszerek 

• A hatékony és fenntartható elsődleges és másodlagos 
nemzeti/regionális aggregátumtervekhez szükséges összes adat 
biztosítása pl. vagyonadatok, elhelyezkedés, műszaki jellemzők, 
kereslet-előrejelzés stb. 

• Adatlexikon készítése, amely tartalmazza a nyers adatokhoz 
szükséges elemzés típusát, definícióit, forrásait, területét és szintjét, 
a legkorszerűbb adatgyűjtési és -tárolási stratégiákat, jelentési 
módszereket és egyéb, a partnerek által meghatározott kérdéseket.  

•  A fontosabb adatelemzési módszerek tanulmányozása és jelentése, 
amelyek segíthetik a széleskörű, fenntartható aggregátumtervezést 

• Az Adatok és Elemzési Módszerek Kézikönyvének elkészítése 



 iii.  WP 5: Nemzeti/regionális tervezés 

• A tervezés jelenlegi módjának meghatározása a 
partnerországokban, pl. hol tartanak az egyes országok a 
tervezében, figyelembe véve a tervezési szempontokat. A 
Nemzeti Aggregátum Információs Jelentés (NAIR) és a 
Multiszektorális Jelentés (M-S) elkészítése, amely leírja a 
jelenlegi tervezési szemléletet. 

• Annak meghatározása, hogy hogyan fejleszthető a tervezés 
az egyes országokban. Nemzeti/regionális útmutatók 
készítése, amelyek tartalmaznak a tervezés fejlesztésére 
vonatkozó ajánlásokat. 

• Közös SEE Aggregátumtervezési Jövőkép elkészítése. 



 iv. WP 6: Aggregátum-tervezési vázlat 

• Néhány nem-SEE ország aggregátum-tervezésének 
tanulmányozása 

• Olyan Tervezési Ütemterv készítése, amely a széleskörű 
aggregátum-tervezés érdekében összegzi a teendőket és a 
megcélzott kérdéseket 

• Fenntartható aggregátum-tervezésről szóló szövegmodulok 
olyan témákra is kitérve, mint a szállítás, illegális bányászat, 
újrahasznosítás, engedélyezés, ill. olyan kérdések, amelyekkel 
más tervek foglalkoznak pl. hulladék és vízgazdálkodás, zöld 
közbeszerzés 

• Aggregátum-tervezési eszközök összeállítása, amely 
tartalmazza a korábban említett két kézikönyvet, a SNAP-SEE 
jövőképet és a tervezési modulokat. 



  5. Összegzés 
 
 

• A SNAP-SEE partnerek aktívak és a projekt iránt elkötelezettek. A SEE Közös 
Szakmai Titkárság szerint a SNAP-SEE a 4. pályázati felhívásban elindult néhány 
projekt egyike, amely összhangban van az általuk tervezett időkerettel. 
Folyamatosan érkeznek megkeresések más SEE országoktól, akik csatlakoznánk a 
projekthez. 
 

• A SNAP-SEE partnerek eddig Leobenben (Ausztria), Budapesten és Budván 
(Montenegró) találkoztak. A következő találkozó novemberben lesz, Pozsonyban. 
A 2014-es találkozók Pulán (Horvátország), Trentóban (Olaszország) és Krétán 
lesznek. 
 

• A SNAP-SEE partnerek készítik a NAI és M-S jelentéseiket, és tervezik az első 
érintettek konzultációját. 
 

• A SNAP-SEE eredményei, az Aggregátum-tervezési Közös Jövőkép, a Tervezési 
Eszközök minden partnerország nyelvén meg fognak jelenni. 
 

• http://www.snapsee.eu  


