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Az aggregátumok osztályozása 

Az aggregátum forrásán, ill. a feldolgozás jellemzőin 

és típusán alapuló MŰSZAKI megközelítés 

89/106/EEK irányelv az Építőanyagokról 

SARMa szótár 
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OSZTÁLYOZÁS 

 

R1: Bányászati hulladékok és melléktermékek 

újrahasznosítása 

R2: Építési-bontási hulladék újrahasznosítása 

R3: Építési munkálatokból származó talaj/kőzet 

újrahasznosítása 

R4: Ipari hulladék újrahasznosítása 
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Az aggregátum és újrahasznosítás forrásai 
az EU-ban 

 

 UEPG adatok (2010): 
 90% természetes 
 6% újrahasznosított 
 2% tengeri 
 2% feldolgozott 

 UK, B, NL 90%-ban 
újrahasznosítja az építési-bontási 
hulladékot, ez a teljes keresletnek 
csak 20%-át fedezi 

 Az EU-ban az építési-bontási 
hulladékok 40%-át hasznosítják 
újra 

 100% is csak a 15%-ban fedezné 
a teljes keresletet 
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Ország Építési-bontási hulladék Építési-bontási hulladék Újrahasznosított 

  (Mt) (tonna/fő) % 

Ausztria 6.60 0.81 60% 

Belgium 11.02 1.06 68% 

Bulgária 7.80 0.39 n.a. 

Ciprus 0.73 0.58 1% 

Csehország 14.70 1.44 23% 

Dánia 5.27 3.99 94% 

Észtország 1.51 1.12 92% 

Finnország 5.21 3.99 26% 

Franciaország 85.65* 5.50 45% 

Németország 72.40 2.33 86% 

Görögország 11.04 0.37 5% 

Magyarország 10.12 0.43 16% 

Írország 2.54 2.74 80% 

Olaszország 46.31 0.80 n.a. 

Lettország 2.32 0.04 46% 

Litvánia 3.45 0.10 60% 

Luxemburg 0.67 5.90 46% 

Málta 0.8 1.95 n.a. 

Hollandia 23.9 1.47 98% 

Lengyelország 38.19 0.11 28% 

Portugália 11.42 1.09 5% 

Románia 21.71 n.a. n.a. 

Szlovákia 5.38 0.26 n.a. 

Szlovénia 2.00 n.a. 53% 

Spanyolország 31.34 0.74 14% 

Svédország 10.23 1.14 n.a. 

Egyesült Királyság 99.10* 1.66 75% 

EU 27 531.38 1.74 46% 

Építési-bontási hulladék arányai az EU-ban (forrás: BIOIS, 2011) 
* A kitermelt anyagok kihagyásával korrigált 



R1: bányászati hulladékok és melléktermékek 
Bányászati hulladék (az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről 

szóló 2006/21/EK irányelv alapján) 

Melléktermék  (a hulladékról és a melléktermékekről szóló (2007) 59 sz. tájékoztató közlemény 

alapján) 

Carrara 
Carrarai márvány, 

Olaszország, Toscana 

1.4 Mt márvány blokk/év 

2.1 Mt hulladék/év 

 

Hulladéktároló:  

• 516 ha 

• 136 Mt (1838-2005) 
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R2: Építési-bontási hulladék 

Az építési-bontási hulladékok INERT hulladékok 

“... nem alakulnak át fizikai, kémiai vagy biológiai úton, nem terjednek szét, nem égnek el, biológiailag nem bomlanak le, 

és más anyagokkal érintkezve nem válnak szennyezővé vagy az emberi egészségre károssá” 

  Az építési-bontási hulladékokat az Európai Hulladékkatalógus osztályozza 

(2000/532/EK)  
(17 01 cement, tégla, cserép –  17 02 szerves anyagok – 17 03 bitumenes anyagok – 17 04 fémek 

17 05 kotrási hulladék – 17 07 vegyes építési-bontási hulladék) 

 

 

A újrahasznosítható aggregátum lehetséges termelése a teljes aggregátumigény 10%-a körül mozog 

2008/98/EK irányelv a hulladékról  2020-ra az építési-bontási hulladék 

újrahasznosítási aránya érje el a 70%-ot 

Fenntartható 

Kínálati Mix 

Fejenkénti aggregátumigény: 

 6 -11 t/év 

Építési-bontási hulladékmennyiség 
Olaszországban fejenként: 

0.8-1.5 t/év 
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Mikro-bontások: 

a teljes bontási 

hulladék 70-90%-át 

teszik ki 

Az építési-bontási hulladék átlagos összetétele Olaszországban 

(ANPAR, 2007) 
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R3: építési munkálatokból származó talaj és kőzet  

Komoly problémát okoznak a sűrűn lakott települések (pl. Torino: néhány évig elláthatná az 

aggregátumkereslet háromszorosát – komoly kihívás a kitermelés tervezésénél) 

 

Az R3 aggregátumok a természetes aggregátumokhoz hasonlóak lehetnek.  

Hulladék (EWC 170504) (a hulladékról 2008/98/EK irányelv 

alapján) 

Föld és kövek: a szintezésből, építési munkálatokból és/vagy alapozásból származó 

hulladék 

 

Melléktermék  (a hulladékról és a melléktermékekről szóló (2007) 59 sz. 

tájékoztató közlemény alapján) – pl. az olasz környezetvédelmi törvény 

engedélyezi ezt az osztályozást, de betartandó fizikai-mechanikai és 

környezetvédelmi szabályokat ír elő 
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Lyon – Torino vasútvonal 
2013-2023 

Mm3 % 

Az építkezésen belül újrafelhasználható 8.7 47 

Az építkezésen kívül feldolgozandó 4.7 26 

Töltés 5.0 27 

Összesen 18.4 100 

Torino provincia 

bányászati terve 

Aggregátum-ellátás 

Torino provinciában: 

 9 Mm3/év (3 Mm3/év 

út – 6 Mm3/év beton) 
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Pl. kohósalak, kommunális hulladék elégetésekor keletkező hamu, 

szénhamu stb.  

 A hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv 

R4: ipari hulladék 
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  A keletkezett hulladék/ 

anyag mennyisége(2) (t/év) 

Ebből újrahasznosított(3) (t/év) A nem hagyományos 

aggregátumok mennyisége(4) 

(t/év) 

R1       

R2       

R3       

R4       

(1) A kérdőív készítői tisztában vannak azzal, hogy adathiány miatt a táblázat nem tölthető ki teljesen. Mégis ez a forma tűnik a 

legkézenfekvőbbnek a keletkezett teljes, és újrahasznosított hulladék/anyagmennyiség ill. az aggregátum-mennyiség 

megértése érdekében.  

(2) Fontos, hogy a keletkezett hulladéknak csak egy része újrahasznosítható, pl. az építési-bontási hulladéknak csak az 

ásványi része alakítható aggregátummá. 

(3) Fontos, hogy ha nincs adat a hulladék/anyag tényleges végállomásáról, akkor helytelen azt feltételezni, hogy 

újrahasznosították. Az adathiányt megjegyzés kíséretében jelenteni kell.  

(4) Az újrahasznosított hulladékmennyiség és az előállított aggregátum mennyisége közötti különbség az újrahasznosítás 

hatékonyságának közelítő mérőszáma lehet.  

A mintaterületről a négy SARMa kategóriának megfelelően a következő 

adatokat kellene gyűjteni(1) 
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  A keletkezett hulladék/ 

anyag mennyisége(2) (t/év) 

Ebből újrahasznosított(3) (t/év) A nem hagyományos 

aggregátumok mennyisége(4) 

(t/év) 

R1 68,837,528 m3 Lásd lent 772,715 m3 

R2 3.4 - 4.2 million t/év 0.34 – 0.42 million t/év Lásd lent 

R3 Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

R4 ~194 million t/év Nincs adat Nincs adat 

A magyar újrahasznosítási arány még mindig meglehetősen alacsony. Az R1 (bányászati hulladék) esetén az újrahasznosítási 

arány viszonylag magas. Az MBFH adatai alapján 2008-ban 1006 bányászati cég 2940 bányatelken 68 837 528 m3 meddő 

anyagot termelt ki, amelyből 66 254 669 m3-t töltöttek vissza, 772 715 m3-t eladtak és/vagy más célra hasznosítottak, és csak 

1 810 144 m3-t  helyeztek el hulladéklerakóban vagy zagytározóban, azaz a 2006/21/EK irányelv értelmében a teljes 

meddőmennyiségnek csupán 2,6%-a vált hulladékká!  

A végleges hulladékmennyiség 86%-a inert, 12%-a nem inert és nem veszélyes, és a maradék 2% veszélyesnek minősített. 

Ezek az adatok a teljes bányászati szektorra vonatkoznak, amelynek az aggregátum-kitermelő ipar térfogatban kb. 70–80%-át 

teszi ki.  

Építési-bontási hulladékkal kapcsolatban a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Terv 2009–2014 közölt adatokat. Évente 3400–

4200 kt építési-bontási hulladék keletkezik, mennyisége szoros kapcsolatban áll a nemzetgazdaság állapotásval, pl. 

megmutatja az építkezések növekedését vagy csökkenését. 

A SARMa projekt keretén belül végzett adatgyűjtés egy példája: 

Magyarország 


