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A FENNTARTHATÓ KÍNÁLATI MIXRŐL 

A Fenntartható Kínálati Mix (SSM) többféle nyersanyagból áll, 
beleértve az újrahasznosított hulladékot és ipari melléktermékeket is, 
amelyek együtt generációkon átívelően maximálják az aggregátum 
ellátás nettó hasznát. 
(Shields et al., 2006).   
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A FENNTARTHATÓ KÍNÁLATI MIX TERVEZÉSE 
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SARMa WP4: Fenntarthatóság NEMZETI/REGIONÁLIS szinten 

WP5 
Transznacionális szint 

WP4 
Regionális-nemzeti 

WP3 
Helyi szint 

SSM 

SARM 

WP4.1 Az Aggregátum-kitermelő 
tevékenységek fenntarthatósága 

SARM: Fenntartható 
Aggregátum Gazdálkodás 

WP4.2 Aggregátum-ellátás 

SSM: Fenntartható Kínálati 
Mix (elsődleges/kitermelt és 
másodlagos/újrahasznosított) 
 

 Adatgyűjtés a szabályozásról, tervezési 
megközelítésekről és bevált gyakorlatokról 
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WP4 ADATGYŰJTÉS 

SARM kérdőív SSM kérdőív SARMa kvíz 

Az adatgyűjtés eszközei: 

 
SARMa kvíz 
Egyszerű eszköz, nem műszaki 
jellegű, az érintettek széles 
köréhez szólt 
 

SARM /SSM kérdőívek 
PA vagy aggregátummal 
foglalkozó hatóságok 
Kiválasztott partnereknek, 
műszakibb jellegű, részletes 
adatnyilvántartáshoz 
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SSM DÉL-KELET-EURÓPÁBAN: A 4.2 JELENTÉS ÖSSZEGZÉSE 

Aggregátum-tervezési szabályozás 
nincs minden országban 
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Jelentős különbségek vannak az 
országok között a bányászati 
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A másodlagos aggregátumok nem 
mindig szerepelnek a tervekben, 

becslésük bonyolult 

TERVEZÉS 



SSM DÉL-KELET-EURÓPÁBAN: A 4.2 JELENTÉS ÖSSZEGZÉSE 

Általában becsülik a természetes 
aggregátumok elérhetőségét 

Lehet-e kőbánya a területen?  
1. A szabályozások és korlátozások 

szembeállítása  
2. A felsőbb szintű területrendezésre 

visszavezethető szabályozások 
ellenőrzése 

A Fenntarthatósági értékelést nem 
minden országban veszik figyelembe 

Környezeti és gazdasági 
fenntarthatóság – a társadalmi 

szempontokat általában 
elhanyagolják. 

gyakorlat kérdések 

A Fenntarthatósági értékelést több 
országban is előírják, vagy ajánlásként 

veszik figyelembe  

A részletes környezeti (élőhelyi) 
hatásvizsgálatok helyi szinten 

elérhetőek, de nemzeti szinten csak 
ritkán készülnek.  

FENNTARTHATÓSÁG 



SSM DÉL-KELET-EURÓPÁBAN: A 4.2 JELENTÉS ÖSSZEGZÉSE 

Az érintettek az ajánlásaikkal 
részt vehetnek a bányászati tervek 

létrehozásában 

A terv általában kérésre elérhető az 
érintettek számára értékelés céljából 

Az érintetteknek általában nincs 
beleszólása a tervvázlatba 

A tervvázlatot nem teszik közzé pl. 
weboldalakon 

gyakorlat kérdések 

A kitermelésben alkalmazott 
fenntartható gyakorlat pozitív példái 

nem jelennek meg a médiában 
A bányavállalkozók gyorsan átveszik 

a bevált gyakorlatokat, ha azokat 
nem tekintik profitcsökkentő 

hatásúnak 
A helyes gazdálkodási stratégiák 

kialakulása érdekében több 
információra van szükség a 

fenntartható gyakorlatokról 

RÉSZVÉTEL 



A hosszú távú tervezés bevezetése 

AJÁNLÁSOK 

A SARM (Fenntartható Aggregátum-gazdálkodás) 

követelményeihez hozzá tartozik a hosszú távú tervezés 

bevezetése, amely elegendő időt biztosít egy új bánya nyitásához 

szükséges befektetések megtérüléséhez. 

 

A tervnek a következőket kell figyelembe vennie: 

 Az aggregátumkereslet és -kínálat forrásai 

 Az aggregátum hozzáférhetősége 

 Lehetséges hatások 

 Az aggregátum életciklusának elemzése 

 Kereslet-kínálat forgatókönyvek 



A tervek céljai: 
 

AJÁNLÁSOK 

 

 A forráshatékonyság biztosítása 

 Elsődleges és másodlagos aggregátumokból álló vegyes 

kínálat biztosítása 

 A legjobb műszaki-környezetvédelmi szabványok 

használatának előírása 

 Optimális szállítási körülmények bevezetése a negatív 

hatások csökkentése érdekében 

 Pénzügyi garancia a rekultivációhoz 

 



A forráshatékonyság elérése érdekében 
 

AJÁNLÁSOK 

 A maximális mennyiség kitermelése a telepből, és a 

legértékesebb célra történő használat 

 A másodlagos erőforrásokat támogató intézkedések 

végrehajtásával kell támogatni és a lehető 

legnagyobb mértékben felhasználni 

 Elsőbbségi aggregátum-területek kijelölése 

 A kitermelési engedély ne legyen rövidebb 15 évnél, 

legfeljebb 50 év javasolt 

 Előrejelzések és forgatókönyvek készítése a 

különböző hatások optimalizálása érdekében 

 

 



Az újrahasznosítás jelentősége a SARMa projektben 

AJÁNLÁSOK 

13 ajánlást tartalmazó aggregátum újrahasznosítási 

kézikönyv jelent meg a másodlagos aggregátumok 

többcélú használatának elősegítése érdekében 

 



Az újrahasznosítás jelentősége a SARMa projektben 

AJÁNLÁSOK 



Engedélyezési eljárás 
 

AJÁNLÁSOK 

 Az engedélyezési eljárások legyenek hatékonyak. A bevont hivatalok lehetőség 

szerint legyenek kapcsolatban egymással, vagy legyenek összevonva egy 

intézményben (egyablakos rendszer) 

 A helyreállítás stratégiáját már a bányatelek engedélyezésekor meg kell 

határozni 

 

 



A helyreállítás jelentősége a SARMa projektben 
 

AJÁNLÁSOK 

A helyreállítási stratégia jelentősége miatt két kiadvány is megjelent erről a témáról a 
SARMa projekt keretén belül 



Rövid tervezési kézikönyv az aggregátumbányák helyreállításához 

AJÁNLÁSOK 

 Irányelvek és javaslatok a sikeres környezet-
helyreállítási projektekhez 

 Arra ösztönzi a tervezőt, hogy a projekt célja 
tényleges fenntartható környezet- és táj-
rekultiváció legyen 

 A helyreállítás minőségének ellenőrzésére 
értékelési eszközöket ajánl 



Irányelvek a folyó közeli bányák környezetének helyreállításához 

AJÁNLÁSOK 

 Eszközöket, irányelveket tartalmaz a 
bányák környezetének természetes 
módon, öko-turisztikai vagy oktatási céllal 
történő helyreállításához 

 A helyreállítandó területet az ökológiai 
hálózat csomópontjaként kezeli, amely 
összeköti a természetes és folyóvízi 
környezetet ill. a mezőgazdasági területet 

 A rekultivált bánya a hidraulikai biztonság 
eszközévé válik 



Terjesztési tevékenység 
 

AJÁNLÁSOK 

 A társadalmi részvételt a terv kialakulásának korai szakaszától kezdve 
támogatni kell  

 A terv, az elsőbbségi aggregátumterületek és a kitermelés jogi akadályai 
legyenek nyilvánosak és szabadon elérhetőek (honlapon) 

 Az érintettek oktatásának támogatása a fenntartható bányászati 
tevékenységről 

 A cégek magas szinten végezzék a társadalmi felelősségvállalást 



A Fenntartható Kínálati Mix ismert akadályai Dél-Kelet-Európában 
 

AJÁNLÁSOK 

 

Főként az egyes országok történelmi és szabályozási háttere miatt kialakult nemzeti 
és transznacionális különbözőségek. Ezek tükröződnek a jövőbeli aggregátum-ellátás 
tervezésére vonatkozó, rutinszerűen átvett stratégiákban is.  

Mind a különböző aggregátumforrások figyelembevételekor, mind egy lehetséges 
forgatókönyv hatásainak vizsgálatakor megfigyelhető a teljes körű szemlélet hiánya. Ez 
csökkenti a forráshatékonyság elérésének valószínűségét. 

 

 



A SSM új dél-kelet-európai megközelítésére vonatkozó SARMa célok 

AJÁNLÁSOK 

Tanulmányunkban a következő célokat fogalmaztuk meg a dél-kelet-európai 
országokra vonatkozóan: 

 Nemzeti és transznacionális szinten (EU irányelvek által) összehangolt, 
fenntarthatóbb aggregátumgazdálkodási terv kialakítása 

 A forráshatékonyság elérése, az újrahasználat és újrahasznosítás támogatása 

 A közösségek bevonása már a terv kialakításának korai szakaszában, társadalmi 
felelősségvállalás oktatása a vállalatok számára 
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