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Előszó 

Délkelet-Európa “outh East Europe – “EE  gazdag építési aggregá-
tu ok a , i t zúzott kő, ka i s, ho ok és eg é  sze sés i ert 
a agok, el eket az építőipar hasz ál fel; azonban ezek a nyers-

a aglelőhel ek e  eg e letese  oszla ak el a régió a , a i 
eg es hel eke  őséget, ásutt pedig hiá t ered é ez. Eze  
túl e őe  az eg é  i frastrukturális fejlesztések és kör ezet é-
del i el árások iatt eg re eheze  hozzáférni ezekhez az elő-
fordulásokhoz. Mi el az aggregátu ok ag  terjedel űek és e-

hezek, szállításuk drága, ezért létfo tosságú, hog  a lelőhel ek a 
pia ok közelé e  hel ezkedje ek el. A “EE régió a  -ra alószí űleg %-kal tö  
aggregátu kiter elésére lesz szükség a ak érdeké e , hog  kielégítse a ö ek ő i f-

rastrukturális igé eket. 

A fe tiek iatt szükséges áttér i a fe tartható aggregátu készlet-gazdálkodásra 
“A‘M  és eg alósíta i az aggregátu okra o atkozó fe tartható kí álati i et ““M  

a régió a , a nyersanyag-hatéko ság ö elése és a fe tartható fejlődés tá ogatása 
érdeké e . A “A‘M hatéko , ala so  társadal i-kör ezeti terheléssel járó külszí i 

á ászat és hulladékkezelés, a i széleskörű, érdekeltek közti pár eszéddel társul. Eg  
““M tö féle forrás ól szár azó aggregátu ól áll, eleért e az újrafeldolgozott építési-

o tási hulladékokat, ala i t az ipari ellékter ékeket salak , to á á i d a hazai 
kiter elés ől, i d az i port ól szár azó elsődleges ersa agokat, a ik ge erá ió-
ko  át eg üttese  a i alizálják az aggregátu ok ettó hasz át. 

A “A‘M és ““M égrehajtásához szükség a  politikai tá ogatásra és ter ezési keret-

progra ra. A regio ális eltérések és törté el i háttér iatt az aggregátu politika, -

ter ezés és -gazdálkodás a “EE régió szerte eltérő a külö öző politikai szi teke , és sak 
éhá  eset e  teki thető teljese  eg alósult ak. Kihí ást jele te ek az 

aggregátu gazdálkodásra hatással lé ő politikák és ter ek, ala i t a külö öző jogi 
doku e tu ok a  jele lé ő előírások, el ek eg ehezítik a koordi á iót és az átfogó 
értel ezést. Hiá zik to á á az elsődleges és ásodlagos aggregátu ter ezés koordi-

á iója. A “EE régió a  e  áll re delkezésre elege dő adat az aggregátu ter ezés tá-
ogatásához, i s egfelelő kapa itás és hozzáértés akár az elsődleges, akár a ásod-

lagos aggregátu ter ezéshez, és e  egfelelő az éri tettek e o ása az 
aggregátu gazdálkodási ter ek elkészítésé e. A “NAP-“EE projekt e hiá osságokkal fog-

lalkozott a “EE régió a , eg  élé k, felelősségteljes és fe tartható aggregátu -iparág 
kialakításá ak elősegítése érdeké e .  

A Fe tartható Aggregátu ter ezés Délkelet-Európá a  “NAP-“EE  projekt ko krét él-

kitűzése az olt, hog  létrehozzu k és terjesszü k eg  Aggregátu ter ezési Eszköztárat, 
ezáltal segítséget újt a a “EE régió eli kor á zatok és éri tett felek részére az 
aggregátu ter ezési és -gazdálkodási eljárásaik kifejlesztésé e . A “NAP-SEE az ezt meg-

előző, “EE alap által tá ogatott, Fe tartható Aggregátu készlet-gazdálkodás “A‘Ma  
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projekt (http://www.sarma.eu  ered é eire épült. A “NAP-SEE-t az EU Délkelet-Európai 
Tra sz a io ális Eg ütt űködési Progra ja tá ogatta “NAP-“EE, “EE/D/ / . /X , és 

 “EE ország ól, ala i t Törökország ól  közre űködője olt. A ezető part er a 
Leo e i Bá ászati Eg ete  Ausztria  olt. A “NAP-“EE két é ig tartott,  o e e-

ré e  ért éget. 

A SNAP-“EE Aggregátu ter ezési Eszköztár , eg ást köl sö öse  tá ogató ter éket 
tartalmaz. 

1. A délkelet-európai aggregátu tervezés ajá lott eljárásai ak jövőképe 

Ez a dokumentum a SEE- eli i tegrált, átfogó, fe tartható ter ezésre aló áttérés 
jö őképét utatja e. Ez tartal azza a egolda dó kérdések eg itatását, a fe n-

tartható  ter ezéshez szükséges köz ülső lépéseket, ala i t azok ak az összete-

ők ek az átteki tését, a iket eg  fe tartható ter ek tartal az ia kell.  
2. Eg  fe tartható aggregátu terv felépítése 

A ódszerta i doku e tu  eg  ter ezési üte ter et utat e, a i agá a foglalja 
agát a ter ezési fol a atot, ala i t a ak külö öző lépéseit. Jól egírt ter ezé-

si odulokat újt, el ek egtestesítik az „Ajá lott eljárások  jele tés e  lefekte-

tett jö őképhez szükséges alapel eket, egközelítéseket és te éke ségeket. 
3. Ko zultá ió az érdekelt felekkel a fe tartható aggregátu tervezés ajá lott eljárá-

sai ak alkal azása sorá  

A „Ko zultá iós  doku e tu  lépésről lépésre út utatást ad ahhoz, hog  hog a  
kell egter ez i és le ezé el i az érdekelt felekkel a ko zultá iókat, ezáltal izto-

sít a, hog  az ipar, a kor á zat, a kor á zato  kí üli szer ezetek és a i il társa-

dalo  kép iselői hozzá tud ak szól i és részt tud ak e i a ter ezési fol a at a . 
Tartal az to á á kapa itásfejlesztési segéda agokat is.  

4. Adatok és ele zési ódszerek az aggregátu tervezéshez: a fe tartható 
aggregátu tervezés ajá lott eljárásai ak tá ogatása 

Az „Adatok és ódszerek  doku e tu  a ter ezési fol a athoz ele gedhetetle  
háttéri for á iók iztosításához szükséges, a külö féle adattípusokat tárg alja. Ada-

tok defi í iói, jele tőségükkel, hozzáférhetőséggel, szerkezettel és szükségletekkel 
foglalkozik. Is erteti az adatok hitelesítésé ek és ele zésé ek ódszereit, eleért e 
az kereslet-előrejelzésé ek egközelítéseit is. 

 

Projektkoordi átor 

Gü ter Tiess  

 
Mo ta u iversität Leo e  

(Leobeni Bá yászati Egyete  

http://www.sarma.eu/
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1. Bevezető i for á iók 

  

Egy álla i vagy regio ális szi tű, a társadal i élokat egyér-

tel űe  szolgáló tervezési eljárás összetett és élkülözhetet-

len i téz é y. Ehhez az álla ak egfelelő i for á iókra 

va  szüksége a tervezési ágazat állapotáról i d az elsődle-

ges, mind a ásodlagos aggregátu okra vo atkozóa , va-

la i t a legjo  tervezési ódszerta  és fe tartható agg-

regátu /ásvá yvagyo  erőforrás gazdálkodáshoz vezető 
lépések út utatójá ak teki teté e . Egy átfogó, i tegrált 
tervezés végrehajtásához eg kell határoz i i de , az 
aggregátu tervezéshez kap solódó szöveg helyét és hatás-

körét, vala i t azt is, hogy hogya  kap solód ak egy áshoz 
az egyes tervezési egységek, és ilye  érték e  tá ogat-

ják az erőforrás hatéko yságot és a fe tarthatóságot. 

Az egyes országok tervezési iklusainak vizsgálata sorá  fon-

tos kérdéskört jele te ek az azo osított tervezési hiá yossá-
gok, a tervezési kiválóságok, az ágazatok közti átfedések 
vagy elle t o dások, vala i t az elsődleges és ásodlagos 
aggregátu ok irá ti igé yek és prefere iák. 

A SEE part erországok tervezési állapotá ak, az 

aggregátu tervezés legjo  út utatójá ak, vala i t a köz-

eljövő e  kialakíta dó fő té aköröket tartal azó közös jö-
vőkép e utatásával jelen kézikö yv hozzájárul egy átfo-

gó , i tegráltabb, az erőforrásokat hatéko yabban fel-

hasz áló aggregátu tervezéshez, országos/regio ális szin-

ten. 
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1.1 Miért fo tos az aggregátu tervezés?  

Az elsődleges aggregátu ok főké t a homok, kavics és zúzott kő; a ásodlagos 
aggregátu ok építési és o tási hulladékok, ipari aggregátu ok újrafeldolgozásá-

ól, építési u kálatok ól, st . szár az ak “A‘Ma “zótár . A gazdasági ö ekedés-

re o atkozó UEPG adatok alapjá  Tiess  a jö ő e  tö  aggregátu ra lesz 

szükség Délkelet-Európá a . Az aggregátu ok kie elte  fo tosak a gazdasági ö e-

kedéshez. Bár az aggregátu vagyon korlátla ak tű ik a legtö  előfordulás is-

mert), az ehhez aló hozzáférés eg re eheze é álik. Ne sak a édett területek 
pl.: iológiai sokféleség édel e és kulturális örökség édele  és társadal i hozzá-

állás iatt, ha e  az épület- és úthálózat-fejlesztések is gátolják az 
aggregátu készletekhez aló hozzáférést a kiter elési sze po t ól pote iális terü-
letek kisajátításá al és e  á ászati élú hasz osításá al. Az aggregátu ellátás 
ter ezése tehát elsődleges fo tosságú. 

Bár társadalo  aggregátu igé ét a agá  aggregátu szektor elégíti ki, az álla  
felelős azért, hog  ennek alapjai az aggregátu ter ezési fol a ato  keresztül bizto-

sít a leg e ek. Ez olyan közpolitikákat jele t, amelynek élja a izto ságos 
aggregátu ellátás iztosítása az ország a  ag  a régió a  zajló építkezésekhez, az 

épületektől az i frastruktúráig. Az álla ak kell, ag  kelle e összeg űjte ie az ösz-

szes, az ország a  található elsődleges és ásodlagos aggregátu vagyonra vonatko-

zó i for á iót, és kezelni ezeket a il á tartásokat. A fejlesztések jogi hátteré ek 
egtere tése és a jö ő eli irá ok eghatározása szi té  álla i ko pete ia alá 

esik. Íg  az összes i for á ió felhasz álásá al sak az álla  tud létrehoz i eg  átfogó 
aggregátu ter ezést, amelyet országos, regio ális és hel i szi te  har o izál i kell. 

A ter ezési re dszer ek alap ető szerepe a  a a , hog  keretet iztosít az ás á y-

vagyon-hasz osítási ja aslatokra o atkozó, helyes és kö etkezetes dö tések eg-

hozásához. Az ás á i nyersanyag-gazdálkodási tervek, főképp, ha eépül ek a terü-
letre dezési ter ek e, segítik az ipar és az illetékes hatóságok kép iselőit eg  hosszú 
tá ú, stabil, az ás á ag o  kiter elési ter ezési keret létrehozásá a . Emellett 

hatéko a  segítik elő az i tegrálta  fe tartható fejlődési stratégia kialakítását, 

a el  ár a dö téshozói fol a at ag o  korai szakaszá a  fig ele e eszi a szé-
lese  társadal i sze po tokat, i t pl. ter észet édelmet is. Íg  a hatóságok ak 
át kell kutat iuk a saját fejlesztési ter politikájukat és dö téseiket, hog  fig ele e 
eg ék az összes, ás á i nyersanyagokhoz kap solódó költséget és hasz ot, tekin-

tettel a fe tartható fejlődés alapel eire. Az ás á i nyersanyag-gazdálokdás terve-

zéséhez kap solódó fő élok a kö etkezők:  

 Társadal i fejlődés, a el  mindenki szükségletét felis eri: eg  egfelelő, a 
társadalo  ai és jö ő eli igé eit kielégítő ás á i ersa agellátáso  
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keresztül iztosíta i a ö ek ő jólét hasz át a ké ele  egó ásá al és ö-
elésé el 

 Hatéko  kör ezet édele : éde i a saját első értékkel re delkező érté-
keket, mint pl. a ad ilág, a tájak és a kulturális örökség, ala i t éde i az 
e eri egészséget és izto ságot az ás á ag o -kiter elés és -szállítás 
okozta kör ezeti károk elfogadható határérték alatt tartásá al; égül 
ko pro isszu  élkül iztosíta i a hel reállítást és utókezelést eg  egfe-

lelő és haszo al járó utóhasz osítás éljára; 
 A ter észeti erőforrások körülteki tő hasz álata: hatéko  felhasz álással, 

újrafeldolgozással és a hulladékter elés i i alizálásá al elősegíte i a e  
egújuló erőforrások egó ását a kö etkező ge erá iók szá ára; egó i 

a egújuló erőforrásokat a ko ol a  sérülésektől ag  sze eződéstől; 
ala i t tá ogat i a egfelelő alter atí  ag agok hasz álatát; égezetül 

 Magas szi tű és sta il gazdasági fejlődés fe tartása: egfelelő ás á i 
ersa agellátás iztosítása ésszerű árako ; az ás á vagyon egó ása a 

kö etkező ge erá iók szá ára. 

1.2 Az aggregátu tervezés sajátos jelle zői  
Az ás á i ersa agellátás ter ezésé ek szá os ol a  sajátossága van, amely nem 

jelle ző fejlesztésekre (http://planningguidance.planningportal.gov.uk): 

 az ás á i ersa ag sak ott o ható ű elés alá pl. ter elhető ki , ahol 
természetes ódo  előfordul, tehát a gazdaságos és kör ezet édel i 
sze po t ól egfelelő ás á i ersa ag-kiter elés tér eli elhel ezésé-

ek lehetőségei korlátozottak. Ez azt jele ti, hog   ás á ag o t éde i 
szükséges az olyan, e  ás á ag o  élú fejlesztésekkel sze e , ame-

lyek efol ásolják az ás á ag o  ter eket, illetve érlegel i kell a nem 

ás á ag o  élú fejlesztések jó áhag ását a kijelölt édett ás á ag o  
területeke ; 

 a u kálatok sak ideigle es földhasz álatot jele te ek akkor is, ha hosszú 
időt esz ek igé e; 

 a u kálatok ak lehet ek ked ező és ked ezőtle  kör ezeti hatásai is, vi-

szont éhá  ked ezőtle  hatás hatéko a  érsékelhető; 
 i el az ás á i ersa ag-kiter elés fol a atos fejlesztési ű elet,  

re dszeres o itori g te éke séget kell égez i, és szükség eseté  szank-

iókkal kell iztosíta i a á ászati ű eletek hatásai ak érséklését; ége-

zetül 
 utó u kálatok: a területet hel re kell állíta i, hog  alkal as leg e  hasz ot 

hozó utóhasz álatra. 
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1.3 A kézikö yv re deltetése 

Az aggregátu ter ezési politikák aggregátu okra o atkozó, ílt kor á zati élki-

tűzések; a ter ezés eg  hivatalos eljárásrend létrehozása, a elyet a élok eléréshez 
kö et i kell; a gazdálkodás pedig a tervek kezelése és égrehajtása. A “NAP-SEE – 

Fe tartható Aggregátu ter ezés Délkelet-Európá a  “EE  az alá i kul skérdéssel 
foglalkozott: hog a  tudják a “EE országok és régiók fejleszte i az 
aggregátu ter ezési politikájukat, az erőforrás-hatéko ság ö elése érdeké e  
i tegrálta  ter ez i az elsődleges és ásodlagos aggregátu okat, illetve ö el i az 
érdekelt felek (pl. illetékes hatóságok, ipari és i il társadalo ) közti kapa itás szi t-

jét az aggregátu gazdálkodás, -ter ezés és -ellátás fig ele e ételé el. 

E iatt a ter ezés állapota, a ter ezéshez ajá lott eljárások út utató  és a szükséges 
fő té akörök, azaz a közös jö őkép alap ető összete ők a politikák és a jogi-
sza ál ozási háttér fejlesztésé él, illet e eze  keresztül a fe tartható 
aggregátu ter ezés él. 

1.4 A kézikö yv szerkezete 

A Kézikö  felépítése a kö etkező: a . fejezet e utatja a ter ezés állapotá ak 
ultiszektorális ele zését, elsőké t taglal a az összes kap solódó politikát, ajd az 

aggregátu ter ezést, a ak sza ál ozási kereteit és jogi korlátait.  

A . fejezet eg  út utató a jo  ter ezés kialakításához. Ez a fejezet általá os infor-

á iót újt az ás á ag o -ter ezésről és a ak doku e tu airól tudás ázis, 
aggregátu kereslet, aggregátu kí álati pote iál, hatások, élet iklus-ele zés , a-

lamint ismerteti a ter ezési doku e tu ok és ódszerek tartal át e gedél ezési 
hatóságok, aggregátu pote iál, il á tartás, aggregátu gazdaság, területre de-

zés, társadal i sze po tok, hel reállítás, st . .  

A 4. fejezet az aggregátu ter ezésre o atkozó délkelet-európai közös jö őképet 
tartal azza. Be utat eg  ideális, jö ő eli, jogi-sza ál ozási keretre dszert orszá-
gos/regio ális és u iós szi te . Ezutá  tárg alja a kap solódó kör ezet édel i lég-

sze ezés, zaj, íz, á ászati hulladék, iológiai sokféleség és hel reállítás , társa-

dalmi-gazdasági o atkozásokat határo  át úló “A‘M politika, adózás  és a szak-

ai feladatokat il á tartás, aggregátu pote iál, ás á ag o - édele . Végül 
e utatásra kerül a te h ológia újrafeldolgozás, ro a tás, izto ság  és a szállítás. 

Az . fejezet összefoglalja az aggregátu ter ezésre o atkozó legfontosabb ajá lá-
sokat. 
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2.  Az aggregátu tervezés hel zeté ek ultiszektorális 
ele zése  

  

A ultiszektorális ele zés élja a ak eghatározása, hogy 
hogya  törté ik a tervezés a part erországok a , eleértve 
azt is, hogy az egyes part erországok hol tarta ak a tervezé-
si iklus a . Az aggregátu ellátás tervezése kor á yzati 
tevéke ység, a ely ek élja olya  politikák, jogi keret, tevé-
ke ységek és i for á iók kialakítása, a ely az orszá-
gos/regio ális gazdaságok szá ára iztosítja a egfelelő 

e yiségű, elsődleges és ásodlagos aggregátu ok elér-

hetőségét, rövid, közép és hosszá távo . A tervezéshez szük-

séges a várható kereslet, ellátási források és korlátok, ezzel 

együtt az aktuális politikák, jogi és sza ályozási keretek, va-

la i t ezek hatéko yságá ak és sok egyé  változó ak a fi-
gyele e vétele.  
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2.1 Bevezetés 

Az aggregátu vagyon-gazdálkodás ultiszektorális ele zése a külö öző hatósá-
gok ál előforduló ter ezési g akorlat összetettsége iatt szükséges. Ez ódszer fel-

tárja, hog  hol és hog a  kerül ek e lítésre az aggregátu ok az 
aggregátumellátásra hatással le ő, külö öző szektorokat kép iselő jogi doku en-

tumokban.  

 

A .  á ra e utatja az aggregátu ter ezési politikákhoz kap solódó szektorokat.  

 

2.1. á ra: Az aggregátu ter ezési politikákhoz kap solódó szektorok 

Ezekhez a szektorokhoz politikák és sza ál ozások tartoz ak, i t pl. fe tartható 
fejlődési politika, ás á ag o -politika, területre dezési politika, hulladékkezelési 
politika, újrafeldolgozási politika a i g akra  része ag  a hulladék, ag  az ás á y-

ag o  politiká ak  és kör ezet édel i politika. A területre dezési politika és a 

Az aggregátu al kap solatos szektorok az alá iak:  
 á ászat/ás á ag o -gazdálkodás 

 kör ezet édele , eleért e a ízgazdálkodást és a ter észet édel et 

 zöld köz eszerzés 

 hulladékgazdálkodás 

 újrafeldolgozás 

 területre dezés 
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fe tartható fejlődési politika tö  szektort is lefed. A fe tartható 
aggregátu ter ezési politikák ak eg üttese  kell fig ele e e iük az elsődleges 
és ásodlagos az utó i hulladékok ól, ég- és ellékter ékek ől szár azó) agg-

regátu okat. 

2.2 Az aggregátu tervezésre vo atkozó politikák 

A .  á rá  lé ő ultiszektorális ele zés e utatja az aggregátu ter ezés állapotát 
Al á iá a  AL , Ausztriá a  AT , a Hercegboszniai kantonban (Bosznia-

Hercegovina, BA , Hor átország a  H‘ , Görögország a  G‘ , Mag arországo  
(HU), Olaszország Emilia-‘o ag a régiójában (IT-ER) és Trento auto ó  tartomá-
nyában (IT-T , Mo te egró a  ME , ‘o á iá a  ‘O , “zer iá a  ‘“ , “zlo ákiá a  
“K , “zlo é iá a  “I  és Törökország a  T‘ . A “EE országok/régiók ag  része ren-

delkezik fenntartható fejlődési, ás á ag o , területre dezési, hulladékgazdálkodá-
si és kör ezet édel i politikákkal. Azo a  közülük sak éhá  veszi figyelembe az 

aggregátumpolitikát és az újrafeldolgozást. 

 

2.2. á ra: Fe tartható fejlődési politika, ás á ag o  politika, területre dezési politika, hul-

ladékgazdálkodási politika, újrafeldolgozási politika, kör ezet édel i politika és 
aggregátu ter ezési politika illusztrálása a “EE országok a . PA: elsődleges aggregátum; SA: 

ásodlagos aggregátu  

Tizenegy ország ag  régió re delkezik fe tartható fejlődési politikával. E ől hét 
foglalkozik az ás á i ersa aggal, de tö ire sak ol a , általá os élok kitűzé-
sé  keresztül, i t az ésszerű ás á ag o -gazdálkodás és erőforrás-hatéko ság. 
öt part er foglalkozik az aggregátu okkal és nyolc ország ag  régió fe tartható 
fejlődési politikájá a  található eg az újrafeldolgozás, íg sak ég  partner veszi 

fig ele e a zöld köz eszerezést. Tö  part er fe tartható fejlődési politikája e lí-
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ti az ésszerű és fe tartható ás á ag o -gazdálkodást i de  típusú ás á i 
ersa agra o atkozóa , de sak általá osság a . 

Kilenc ország ag  régió re delkezik ásvá vag o -politikai keretrendszerrel, min-

deg ikük foglalkozik aggregátu okkal az ás á ag o -politikájuk a  .  á ra . 
Nyolc partnerország/régió foglalkozik területre dezéssel. Görögország, “zlo ákia és 
“zlo é ia figyelembe veszi újrafeldolgozást; Al á ia, Görögország és “zlo ákia a hul-

ladékgazdálkodást. 

 

2.3. á ra: Ás á ag o -politika Délkelet-Európá a  

12 ország ak ag  régió ak a  területre dezési politikája. E ől tíz e  foglalkoz-

ak az ás á i ersa ag hozzáférhetőségé ek iztosításá al, édel é el és fe n-

tartható hasz álatá al. Közülük 8 foglalkozik kifejezette  az aggregátu okkal. 4 or-

szág e líti az újrahasz osítást a területre dezési politikájá a . Csak Ausztria foglal-

kozik zöld köz eszerzéssel.  

A Hercegboszniai kanton és az olasz E ilia-Romagna régió ki ételé el i de  part-

nernek van hulladékgazdálkodási politikája, ár E ilia-‘o ag a régió hulladékgaz-

dálkodási politikája kialakítás alatt áll. Ezek közül 10 foglalkozik újrahasz osítással. 7 
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ország ag  régió eszi fig ele e az ás á i nyersanyagokat, és  part er foglalko-

zik kifejezette  aggregátu okkal. A ag ar és o te egrói hulladékgazdálkodási 
politika azo a  e  foglalkozik i de  aggregátu al, sak a C&D hulladékkal. 4 

part er e líti eg a zöld köz eszerzést a hulladékgazdálkodási politikájá a . Csak 
Görögország foglalkozik a zéró hulladékkal. 10 ország ag  régió vezette be az Euró-
pai Bizottság jogalkotását, íg  az ő hulladékgazdálkodási politikájuk tartal az újra-

hasz osítási ösztö zési ter et. Csak  ország re delkezik a hulladékgazdálkodási poli-
tikától elkülö ült újrahasz osítási politikával.  

Mo te egrót ki é e i de  part ernek van kör ezetvédel i politikája. 7 ország-

ál egjele ik az ás á ag o  és az újrahasz osítás a kör ezet édel i politiká-
a , ár a ag ar és a szer  kör ezet édel i politiká a  az újrafeldolgozást az agg-

regátu októl függetle ül szerepel. Ausztriá a , Mag arországo  és E ilia-Romagna 

régió a  ege lítik a zöld köz eszerzést.  

 

2.3 Aggregátu tervezési politika  

Csak 3 partner ek Ausztria, “zlo é ia, Trento auto ó  tarto á  (IT)) van mind 

elsődleges, i d ásodlagos aggregátu okkal foglalkozó aggregátu ter ezési poli-

tikája. 4 to á i ország a  ag  régió a  Al á ia, Hor átország, Görögország és 
Emilia-‘o ag a régió(IT)) az aggregátu politika sak az elsődleges aggregátu okkal 
foglalkozik .  á ra .  

Az aggregátu ter ezésért felelős i téz é ek elsősor a  á ászati, területre de-

zési és eg é , pl. gazdasági, fe tarthatósági, ízgazdálkodási hatóságok, és regioná-
lis ag  hel i ö kor á zatok. Mi de  ország a , ahol létezik aggregátu ter ezés, 

ez az éri tettek ö kor á zatok, álla i és agá  i téz é ek  e o ásá al jött 
létre. Ezeket az aggregátu politikákat/ter eket a szükségletektől és a doku e tu  

A pote iális ásodlagos ersa agok pl. á ászati hulladék, C&D hulladék, 
erő ű i, kohászati, hulladékégetők ől szár azó ha u és salak  kezelése e  
eg séges a “EE régió a . “zlo é iá a  az újrafeldolgozást tör é  írja elő. Ma-

g arországo  tá ogatják az újrahasz osítást, de az e  i dig kötelező. “za á-
l oz a a  a szelektí  g űjtés és lerakás. Mo te egró a  i s tör é e iktat a 
az újrahasz osítás, de a á ászati hulladékok kezelése hozzátartozik a á ásza-

ti te éke séghez. “zer iá a  szi te i de  ásodlagos ersa agtípus lera-

kó a kerül. A g akorlat a  a ásodlagos ersa agokat ártal atla ítják “zer-

ia , külö  g űjtik és újrahasz osítják Tre to auto ó  tarto á  IT , Ausztria, 
“zlo é ia , ag  ezek ko i á iójaké t kezelik Mag arország, Hor átország, 
Mo te egró, Al á ia . 
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típustól függően rendszeresen (a Trento auto ó  tarto á ban (IT)  é e ké t, 
Hor átország a  -  é e ké t  felül izsgálják.  

Néhá  ország a  Ausztria, Hor átország, “zlo é ia és Trento auto ó  tarto á  
foglalkoznak a kereslet-kí álati eg e súll al; a jö ő eli keresletet főképp a jele legi 
aggregátu ter elés és a jö ő eli területfejlesztési ter ek alapjá  e sülik eg.  

Az aggregátu kiter elés és ás pote iálisa  éri tett  felhasz álási élok értékelé-
séhez főké t téri for atikai adatokat hasz áltak. Például do orzati, infrastrukturá-
lis, kőfejtők hel szí eire o atkozó, hidrogeológiai, kör ezet édel i ko kázati ada-

tok, ala i t édett területek ter észeti és kulturális örökség  elérhetők GI“ for á-
tumban. Trento auto ó  tarto á a  (IT), Hor átország a  és éhá  osztrák 
régió a  hasz ál ak to á á statisztikai adatokat is pl. ter elés, fog asztás, típus, 
újrahasz osítás .  

 

2.4. á ra: Aggregátu ter ezési politikák Délkelet-Európá a  

A területre dezés kereteibe ág azott aggregátu ter ek szá os eg é  té á al is 

foglalkoz ak, pl. ter észet édele , társadal i hatások, gazdasági részesedés, szállí-
tás, utókezelés st . Trento auto ó  tarto á a  és Emilia-‘o ag a régió a  (IT) a 

kör ezet édele  kiemelten fontos. Szlo é iá a  szá os to á i té akört éri t az 
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aggregátu ter , (pl. adászat, éhészet, oktatás). Az aggregátu ter ezési politikák 
eg é  tör é ekhez kap solód ak, i t pl. területre dezési, hulladékkezelési és 

kör ezet édel i politikákhoz, szállítási sza ál ozásokhoz. 

2.3.1 Az aggregátu okra vo atkozó jogi és sza ályozási keretek  

Összha g a  a “A‘MA projekt jogi jele tésé el Há or , az 

aggregátu kiter elési jog tulajdo osa általá a  az álla ; Ausztriá a , Görögor-

szág a , “zlo ákiá a  és E ilia-Romagna régió a  azo a  a földtulajdo os, i t, 
íg Trento auto ó  tarto á a  i dkettő .  á ra . 

 

2.5. á ra: Az elsődleges aggregátu ok tulajdo szerkezete Délkelet-Európá a  

A á ászati és földta i  hatóság fo tos szerepet játszik az aggregátu ter ezéshez 

kap solódó e gedél ezési folyamatban. “zá os ország a  a kör ezet édel i ható-
ság, a hel i ö kor á zat, a területre dezési és eg é  hatóságok szi té  felelősek az 
e gedél ezésért.  

Az aggregátu  o atkozású ter észet édel i kérdésekkel i de  part erország-

ban a kör ezet édel i e gedél ezés e eépül e foglalkoz ak. ‘o á ia és Törökor-
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szág ki ételé el e sza ál ozás át étele az aggregátu kiter elés szá ára tiltott terü-
letek kijelöléséhez vezet. 

Az e gedél ezési fázis sorá  minden part erország iztosítja a társadal i ész ételt: 

Al á iá a  köz eghallgatások útjá , Olaszország a  és Törökország a  írásos for-

á a , íg a tö i “EE ország a  i dkét ódo . Az e gedél ezési eljárás nem 

eg séges a “EE országok a . Legtö ször eg a lakos for á a  törté ik, de párhu-

zamos vagy kevert, azaz rész e  eg a lakos, rész e  párhuza os, odelleket is al-

kalmaznak (2.  á ra). 

 

2.6. á ra: E gedél ezési odellek Délkelet-Európá a  

2.3.2 Az aggregátu tervezési fejlesztések jogi korlátai  

A “EE országok a  külö öző jogi és sza ál ozási korlátozások akadál ozzák az 
aggregátu ter ezés fejlődését. Az u iós projektek pl.: “A‘Ma szótár) javaslataival 

har o izáló, eg séges ter i ológia hiá a pro lé át okoz Mag arországo  és ‘o-

á iá a . Trento auto ó  tarto á a  a nyersa ag ter észetes, hulladék ag  
ter ék  jogi defi í iója ag a  eltér a ter elési fol a at sorá ; emiatt ugyanahhoz 

a nyersanyaghoz a jogi eghatározástól függőe  külö öző eljárástípusok tartoz ak. 
Íg  a kőfejtő ől kitermelt aggregátu  jogi sze po t ól eltér az építési u kálatok-
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ól szár azó aggregátu tól a ak elle ére, hog  földta i sze po t ól i dkét agg-

regátu  azo os. Az eltérő jogi eghatározások jele tőse  külö öző ürokratikus 

eljárásokhoz vezet, a ak elle ére, hog  az aggregátu ok ás á ta i és űszaki 
jelle zői azonosak.  

A talaj ízszi t alatti rétegek ől törté ő aggregátu  kiter elés érzéke  té a Auszt-

riá a ; Hor átország a  sak az aktí  külfejtéseket eszik fig ele e a területre de-

zési ter ek e , és jelölik ki á ászati területekké t; Mo te egró a  eltér ek a hel i 
ö kor á zatok területre dezési ter ei az országos területre dezési ter től. A 
Natura 2000 területek rész e  korlátozzák a á ászati te éke séget szá os “EE 
ország a , i t pl. Ausztriá a , Mag arországo  és “zlo é iá a . E ilia-Romagna 

régió a  a fő pro lé át a hosszú árakozási időt igé lő, erőse  hierar hikus ter e-

zési és e gedél ezési re dszer jelenti. A Hercegboszniai ka to a  és “zer iá a  
hiá oz ak az aggregátu ter ezésre o atkozó sza ál ozások. A földterület tulaj-

do joga pro lé ákat okoz Al á iá a  és “zlo ákiá a . “zlo é iá a  pro lé át okoz 
az éri tett és felelős i téz é ek közötti koordi á ió hiá a, ala i t a felszí i és 
te ger alatti kutatások forráshiá a.  

2.4 Összegzés 

Aggregátu tervezési politikai keretrendszer (területre dezése  alapuló  Ausztriá-
ban, Trento auto ó  tarto á a  és “zlo é iá a  létezik. A tö i part erország-

ban az aggregátu tervezési politikához kap solódó legfo tosa  doku e tu ok a 

á ászati tör é  ag  ter , ko essziós tör é , kör ezet édel i tör é , fe n-

tartható fejlődési stratégia, hulladékkezelési tör é  ag  stratégia és területre de-

zési tör é . Trento auto ó  tarto á , Ausztria, “zlo é ia és Al á ia re delkezik 
ás á ag o -gazdálkodási ter ekkel ás á ag o ter , á ászati stratégia , íg a 
tö i “EE ország a  a á atör é  Mag arország, Her eg osz iai Ka to , Hor á-
tország, Mo te egró  illet e a ko essziós tör é  Her eg osz iai Ka to , Mo te-

egró  foglalkozik az aggregátu okkal.  

A legtö  “EE ország a  az elsődleges és ásodlagos aggregátu okat elkülö ülte  
kezelik, pl. eltérő a felelős hatóság; ag  az aggregátu gazdálkodás ég el se  kez-

dődött Her eg osz iai Ka to , Mo te egró, Mag arország, ‘o á ia, “zer ia, “zlo-

ákia és Törökország . A ásodlagos aggregátu okkal legtö ször az adott ország 
ag  régió hulladékkezelési politikája foglalkozik. A hulladékgazdálkodás fol a at a  
a  eltérő szinteken) és elkülö ül az erőforrás gazdálkodástól. Ne  minden ásod-

lagos aggregátu típus jele ik eg a jogsza ál ok a : főképp az építési és o tási, 
ala i t a á ászati hulladékra o atkoz ak a sza ál ozási keretek.  
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A SARM fe tartható aggregátu készlet-gazdálkodás  és SSM Fe tartható kí ála-

ti mix) tá ogatása eltérő: éhá  ország a  legalá  el élet e  elfogadják “zlo-

é ia, Hor átország, “zer ia és Mo te egró , íg ás országok a  e  is ertek és 
e  elfogadottak Mag arország, Her eg osz iai Kanton). 

A á atelkek és ter észetvédel i területek közti pote iális ko fliktusokat nem 

kezelik egfelelőe  minden part erország a . Ez azt ered é ezi, hogy majdnem 

minden part erország a  ‘o á ia és Törökország ki ételé el  az il e  területeke  
teljes tilalo  alá esik az aggregátu kiter elés, holott a Ne  e ergetikai élú kiter-

elő tevéke ység a Natura  előírásai ak egfelelőe  í ű út utató dokumen-

tu  szeri t „A NEEI e  e ergetikai élú kiter elő iparág  te éke sége i s au-

to atikusa  kizár a a Natura  hálózat körül és azo  elül. Ehel ett a á ászati 
te éke ségek ek kö et iük kell az Élőhel édel i Irá el  . ikké ek kikötéseit 
a ak érdeké e , hog  ezek a te éke ségek e efol ásolják hátrá osan a Natura 

 területeket.  (EC 2010a, 7. o. . A tiltott i ősítést kapott területek ko ol  
pro lé át jele tek sok “EE ország a , a i a legfo tosa  érdekelt felek pl. dö tés-

hozók, kör ezet édel i hatóságok, á a állalkozók  közti ko zultá ió al egold-

ható ag  e híthető lenne.  

“zá os part erországban a területre dezési politikai keretrendszer fontos informá-
iókat tartal az az aggregátu ter ezéshez, pl. ter észet- ag  kulturális örökség é-

delmi területek – ha ár a kijelölt á ászati területeke  i s aggregátu okra o-

atkozó i for á ió. 
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3. Út utató az aggregátu tervezés él egfo tola dó 
szempontokhoz 

  

A él a ak eghatározása, hogy hogya  lehet javíta i a ter-

vezést az egyes országok a . A part erországok képviselői 
felkérést kaptak egy út utató doku e tu  létrehozására, 
a ely tükrözi az egyes országok helyzetét és az érdekeltségi 
hálózatát. Meg kellett határoz iuk tová á azokat a tervezé-
si sze po tokat, elyek alkal azhatók és relevá sak in-

de  SEE ország a , ert ezek az i for á iók a Közös Jövő-
kép e és az Aggregátu tervezési Re dszer e eépítve övel-

hetik a kohéziót és a har o izá iót. 
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3.1 Bevezetés 

Az ás á ag o -ter ezési politika része az országos ás á ag o -gazdálkodási poli-

tikai keretrendszernek (Tiess 2011a; EC 2010b). A országos aggregátu politika azon 

álla i ű eletek összességeké t határozható eg, a el ek efol ásolják az ás ány-

vagyon irá ti keresletet és kí álatot az ország területé  (Tiess 2011a). Ebbe bele tar-

tozik az aggregátu -előfordulások területre dezéssel eg alósított  édel e azaz a 

nyersanyagok édel e . E keretre dszerrel összefüggés e , országos szinten ki kell 

fejleszteni egy aggregátu ter ezési politikát azo  stratégiai kérdések fig ele e 
ételé el, a el ekkel kap solódik a regio ális/hel i operatí  ter ezési szi thez. 

Fontos to á á a hierar hikus ter ezési alapel : a ter ezési fol a at :  -ről 
i dul például  és részletes skáláig fejlődik regio ális: 1:25 000, helyi: 1:5 000). 

 

3.1. á ra: Országos ás á ag o -ter ezési politika (Tiess 2011a; EC 2010b). 

 „Az országos ás á i nyersanyag-gazdálkodási politika keretei  elül először ki kell 

adni egy ás á ag o ra o atkozó állásfoglalást. Ennek két alap ető té akört kell 

tartalmaznia az aggregátu okra o atkozóa : az országos ás á i nyersanyag-

gazdálkodási politiká ak először fel kell hí ia a fig el et a társadalo  ás á i 
ersa agok irá ti szükségletére, külö öse  az aggregátu okra o atkozóa , a-

la i t az aggregátu ok eseté  ki kell emelnie a hel i erőforrások hozzáférhetőségé-
ek szükségességét. A ásodik, aló a  kul sfo tosságú kérdés az ás á i ers-

anyag-, és külö öse  az aggregátu ellátás eghatározása úg , i t a társadal i 
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jólét forrása, ala i t az, hog  ez kieg e súl ozott egközelítést határoz eg a ki-

ter elés hatás izsgálatára és a á ászati fejlesztésekre. Az országos ás á ag o  
politiká ak fig ele e kell e ie az előrejelzett közép- és hosszú tá ú 
aggregátu keresletet, iztosít a, hog  létezze  egfelelő hel i, hozzáférhető kész-

let, a i a hel i területfejlesztési ter ezés részét képezi  (Tiess 2010, 15. o.). 

A regio ális ter ezés lépése külö öse  szükséges a ersa agokkal kapcsolatos kér-

dések sza ál ozásához. Jól megalapozott állítások segítségé el a regio ális tervek 

(a el ek széleskörű pl. országos és ag régiókra o atkozó) fejlesztési progra o-

ko   alapul ak  eghatározzák az eg es körzetekre le o t a a területre dezés regi-

o ális éljait. Az ás á i ersa agok édel ére és kiter elésére ter ezett regioná-
lis területre dezési tervnek tartalmaznia kell eg  po tos ter ezési fol a atá rát és 
szö eges ag arázatot. A ter hez tartozó szö eges ag arázat a  eg kell határoz-

i a „első ségi aggregátu zó ákat , a el eket a közép- és hosszú tá ú ás á va-

gyon-kereslet és a ás á i ersa ag-előfordulások korlátozott hozzáférhetőségé-
nek go dos fig ele e ételé el éde i kell. 

Az „első ségi aggregátu zó ák  kijelölése sor ítja a tulajdo jogokat, e iatt 
eg eztetések szükségesek az éri tett földtulajdo osokkal. Igazol i kell, hog  közér-

dekről a  szó, a i az aggregátu ellátással/kiter eléssel kap solatos és arra ér é-
es, i el az aggregátu ok szükségesek a gazdasági fejlődéshez. Tisztáz i kell 

azo a  az erőforrások közép- és hosszú tá ú, e iségre, i őségre és alkal a-

zásra o atkozó szükségességét. Eg  terület „első ségi aggregátu zó á ak  aló 

kijelölését az aggregátu piac szerkezeté ek izsgálatá al és a agára -ele zéssel 

kell igazolni.  

Módszerta i sze po t ól két külö öző egközelítés hasz álható a területre de-

zés él. Az első egközelítés lé ege, hogy adott területe  izo os hasz osítások 

kizárásá al korlátozzák a ter ezést. E ódszer hátrá a, hog  a fe tartható 
aggregátu ellátás, azaz a kiemelt aggregátu vagyon-területek re dszeres iztosítá-
sa e  lehetséges. A ásodik, alter atí  egközelítés él az eg é  felhasz álási prio-

ritások területei sökke tik a kiter elésre érde es előfordulásokat, íg a aradék 
területek elsődleges aggregátu  ellátási területté ál ak. E egközelítés elő e, 
hog  a hatóságok az esetlegese  előforduló földspekulá iók elle ére té leges 
aggregátu vagyon-gazdálkodási politikát tud ak kialakíta i. Olyan hosszú tá ú ter-

veket kell alkotni, amelyek figyelembe veszik az aggregátu keresletet, az aggregá-
tu hoz aló hozzáférést, és a ter ékek teljes élet iklusára előre jelzik a hatásokat 
fe tarthatóság . A égső él az ellátás iztosításá ak és az erőforrás-hatéko ság 

elérése. 
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3.2 A tervezési doku e tu ok és ódszerek tartal a  

Az aggregátu ter ezésért felelős hatóságok országos és regio ális szinten a á á-
szati, területre dezési és eg é  hatóságok. Hatáskörük Tre to auto ó  tarto á  

ki ételé el  sak az elsődleges aggregátu okra terjed ki.  

Öt ország a  Al á ia, Hercegboszniai kanton (Bosznia-Hercegovina , Hor átország, 
“zlo é ia és Tre to auto ó  tarto á  (IT)) az aggregátu ter ezési dokumentumok 

tör é e  ag  re delet e  a ak eghatároz a. Az aggregátu ter ezési doku-

e tu ok a á ászati stratégia, á atör é  és a ko essziókhoz kap solódó sza-

ál ozások. Más országok a  Mag arország, ‘o á ia és “zer ia  az 

aggregátu ter ezési doku e tu ok i se ek előre eghatároz a eg  tör é e  
ag  re delet e , i t pl. Ausztriá a , ahol az AUT MINPLAN nincs jogi jellege. 

A legtö  “EE ország a  a ter  fejlesztéséért felelős fő hatóság koordi átor  a gaz-

dasági mi isztériu  ás á ag o ak foglalkozó osztál a , szoros eg ütt űködés-

e  a e zeti geológiai szolgálattal és a területre dezési hatóságokkal és eg é  i-

isztériu okkal, pl. kör ezet édel i és területfejlesztési Területfejlesztési és Terü-
letre dezési Minisztérium). 

A legtö  ország a  az aggregátu terveket a közösség ag  a társadalo  igé eitől 
függőe  -10 é e ké t frissítik, ki é e Al á iát, ahol a á ászati stratégia  é et 
fed le, valamint a Hercegboszniai ka to t, “zer iát és ‘o á iát, ahol a á ászati 
tör é ek e  foglalkoz ak ki o dotta  az aggregátu ter ek frissítésé ek g akori-

ságá al. 

Általá a  az aggregátu tervnek a területre dezési terveken kell alapulnia. A terület-

re dezési ter ek e i tegrált aggregátu tervek hosszú tá o  tá ogatják az iparágat 
és az éri tett hatóságokat eg  sta il aggregátu ter ezési keretre dszer létrehozásá-

a . Az eg é  földhasz álati élokra kijelölt területek és az ás á i ersa aglelőhe-

l ek eg ást átfedő térképei segíthet ek kijelöl i a pote iális ko fliktusos területe-

ket, íg , a e i e  eg alósítható, a késő i fejlesztések tá ol tarthatók ezektől a 
zó áktól. 

3.2.1 Miért kell az ásvá yi nyersanyag-kiter eléshez hatósági tervezés? 

A fe ti kérdésre a legátfogó  álasz a szlo é iai, érdekelt felekkel törté ő ko zultá-
ió  hangzott el: 

Az i teraktí  u katalálkozó ered é ei és a eg eszélések alapjá  a g akorlat és a 
jogsza ál ok szá os lehetséges ódon ódosíthatók a szlo é  aggregátu ellátás 
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jo  űködése érdeké e . Il e ek a e zeti területfejlesztés és á ászati stratégia 

irá ti igé , az építési hulladékok újrahasz osításával kapcsolatos jogi sza ál ozás 
fejlesztése, a külö öző érdekelt felek ag o  értékű e o ása az 
aggregátu ter ezési fol a atok a, a ko essziós jogok hel i közösségek/álla  közti 
jo  elosztásá ak igé e, illetve a á ászat a  és feldolgozás a  a legjo  te h o-

lógiák alkal azásá ak fo tossága.  

3.2.2 Hogyan tervezzék az aggregátu tervezési hatóságok az ásvá yi nyers-

anyag-kiter elést? 

Az aggregátu ter ezési hatóságok ak az alá i ódok ala el iké  kell egter ez-

iük a fol a atos és egfelelő aggregátu ellátást fo tossági sorre d e . 
1. Olyan területek kijelölése, ahol van is ert, űre aló ás á ag o , a föld-

tulajdo os tá ogatja az ás á i nyersanyag-kitermelést, és a ja aslatot va-

lószí űleg elfogadják a ter ezéskor. Az il e  területeke  esetleg az ás á i 

nyersanyag-kiter eléshez kap solódó alap ető ű eltek is el égezhetők. 
2. Ol a , is ert ás á ag o al re delkező területek kijelölése, ahol a ki ite-

lezési e gedél  elfogadása árható. Az il e  területeke  esetleg az ás á i 

nyersanyag-kiter eléshez kap solódó alap ető ű eltek is el égezhetők. 
És/ ag  

3. Olyan területek kijelölése, ahol az ás á vagyon talá  ke és é is ert, de 

ahol a ki itelezési e gedél  egadható, külö öse , ha pote iális ellátási 
hiá  áll fe . 

A ter ezési fol a at, űködési/e gedél ezési eljárás “A‘M kö etel é ei tartal-

azzák a hosszú tá ú ter ezés igé ét, íg  egfelelő időt iztosíta ak eg  új á á-
szati te éke ség létrehozásához szükséges efektetés egtérüléséhez. A “EE part-

erországokban országos szi te  a legátfogó  ás á vagyon-gazdálkodási terv az 

Osztrák Ás á ag o -gazdálkodási Terv (AMRP) (2010), amelyet a regio ális kor-

á zatokkal szoros eg ütt űködés e  alakítottak ki. Az ás á vagyon-

gazdálkodási ter ek Hor átországban Országos Ás á ag o  Ter ek , “zlo é iá a  

(Országos Progra  az Ás á ag o  Gazdálkodásért-NPM‘M  és Tre to auto ó  
tarto á ban (IT) a kö etkező alapel eket kö etik (Cibin et. al. 2011): 

1. Aggregátu kereslet és -kí álat forrásai: az előrejelzés e ajá lott bevenni a 

részletes aggregátu pia i és a agára  ele zése  alapuló, árható 
aggregátu igé t. Ha lehetséges a izsgálatok a e kell o i az a agok 
égső, ter ezett felhasz álását külö öző eto ok, töltőa agok, útalapok, 

út urkolatok st . . 
2. Aggregátu -hozzáférhetőség: az ellátási ter ek tartal az ia kell a ter é-

szetes és alter atí  aggregátu ok lelőhel eit. Tartal az iuk kell az összes 
lehetséges alter atí  forrást, és a lelőhel eket i őség sze po tjá ól kell 
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esorol i. Ajá lott eg izsgál i a e  egújuló készletek árható ki erü-
lését, amelyeket ki kell ter el i az előre jelzett kereslet kielégítése érdeké-

e . A él e ek az érték ek a i i alizálása.  
3. Lehetséges hatások: szükséges i de  hel i hatás zaj, le egő, ízkészletek, 

iodi erzitás st .  szá szerűsítése; izsgál i kell az elsődleges kereskedel i 
út o alakat, amelyeket a szállításra fog ak hasz ál i, illetve izsgál i kell a 
szállítás hatását ezekre az utakra.  

4. Élet iklus- izsgálat: fontos az aggregátu ok égső élja újrahasz osí-
tás/ártal atla ítás  az élet iklusuk égé , vala i t a külfejtés hel reállítá-
sá ak ódozatai a ki erülés utá .  

5. Forgatókö ek kereslet/kí álat : tö féle egközelítést kell fig ele e 
e i az aggregátu  kereslet kielégítésé él. 

Ahog  azt jeleztük a Be ezetés e , az építőipari ás á i ersa agtelepek (azaz 

aggregátu telepek) háro  fő tulajdo sággal ír ak: hel hez kötöttek, regio álisa  
hasz álhatók fel, és ki erülésre hajla osak. E tulajdo ságok iatt a telepek létezé-
sét, ala i t azok kiterjedését és összetételét i él ha ara  eg kell határoz i. 
Az, hog  eg  telep a késő iek e  hasz álható-e vagy sem, a egfelelő szempontok 

fig ele e ételé el készült területre dezéstől függ. A telepekre o atkozó, idősza-

kos és teljes i for á iók segíte ek a lehetséges területre dezési konfliktusok megol-

dásá a . A fe ti po tok tartal azzák az aggregátu ellátási ter  kifejlesztéséhez 
szükséges tudás ázist. A leghatéko abb és leg egfelelő  ezen adatok legmaga-

sa  stratégiai  szi tű régiós ag  országos  összeg űjtése lenne, ajd eztá  át i i 
azokat hel i szi tre a egfelelő hatóságok szá ára). Ez alap ető fo tosságú lesz az 
aggregátu pia ok közép- és hosszú tá ú fejlesztésé ek fol a atos elle őrzésekor, 
illetve a szo szédos régiók ter ei e  lé ő eltérések sökke tésé él Ci i  et. al 
2011). 

 

Példa: A ‘egio ális Ás á ag o -gazdálkodási Ter  Hor átország  tartal a  

1. Ás á ag o -pote iál földta i térképei éretará : :  000-

1:100 000) 

2. Ás á ag o -lelőhel ek adat ázisa 

3. Bá ászati területek 

4. Ter elési és készletadatok 

5. Kör ezet édel i feltételek és korlátozások 

6. Pia i és fejlesztési igé ek 

7. Hel reállítási ajá lások 

8. Kiter elési élra legked ező  lehatárolt területek ás á ag o al 
re delkező, földhasz álati ko fliktustól e tes területek . 

9. Érdekelt felek éle é ei az ás á ag o -politikáról hel i hatóságok, 
gazdasági szereplők, i il szer ezetek, ö kor á zatok  
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Példa: Az Osztrák Ás á ag o -gazdálkodási Terv  

Az Osztrák Ás á ag o -gazdálkodási Terv AM‘P  kijelöli azokat az 
aggregátu zó ákat, a el ek lé egesek lehet ek  a regio ális ter ezési fol a a-

tok ál: i de  területre dezési tör é  fig ele e eszi az úg e ezett első ségi 
aggregátu zó ákat, el eket ó i kell eg é  fejlesztési/felhasz álási éloktól. Ezek 
a zó ák az AM‘P-  alapul ak, és e kell épül iük a regio ális területre dezési ter-

ek e fol a at a  a . Mi el a regio ális ter eket a hel i ö kor á zatok ak kell 
elfogadniuk, ezek az első ségi aggregátu zó ákat – amelyeket a regio ális tervek 

tartalmaznak – szi té  el kell fogad iuk a hel i ö kor á zatok ak ter ezési hie-

rar hia . Ha eg  gazdasági szereplő aggregátu ot kí á  kiter el i, hi atkozhat ezek-

re a zó ákra. 

lásd ég: . .  fejezet példái  

3.2.3 Földta  és aggregátu pote iál  

A “EE országok ter ezési doku e tu ai a  külö öző léptékű földta i pote iál  
térképek létez ek, országos szinten 1:500 000-től Mag arország – Országos Terület-

re dezési Ter , ‘o á ia  a legérdekese  területeke  :  000-ig ‘o á ia, Mag a-

rország – az ás á ag o  gazdálkodásra kijelölt területek hel szí rajzai az Országos 
Területre dezési Ter  részei, és a á atelkeket egjelölik az országos és hel i terü-
letre dezési tervekben), valamint Tre to auto ó  tarto á a  a tarto á i föld-

ta i térképek léptéke :  . Al á ia földta i térképe külö öző éretará ok a  
készült el, pl. 1:200 000, 1:50  és :  000. Területé ek sak e  %-a 1:10 000 

éretará ú földta i térképe  a  egjele ít e. Ausztriá a  a teljes országra o-

atkozó adatok elérhetők :  000-es éretará a . Hor átország a  sak korlá-
tozotta  létez ek földta i adatok, a területre dezési ter ek e  a lépték :  000 

‘egio ális Területre dezési Ter . “zlo é iá a  a földta i adatok a Bá ászati Köz-

szolgáltatóhoz tartoz ak, a el  a Geológiai “zolgálattal közöse  újt átteki tést, 
szak éle é t és út utatást a ik az elérhető földta i adatoko  alapul ak, eleért-

e az adat ázisokat és a földta i térképeket  a területre dezési hatóságok szá ára. 
“zer iá a  létez ek földta i alapadatok és éhá  általá os ás á ag o  térkép, 
de ezek e  részei a területre dezési ter ek ek. Az országok ag  részé e  az ada-

tok téri for atikai re dszer e  a ak kezelve, ami a jö őre éz e iztosítja, hog  a 
szá ítások és a kali rálások valamint a finom beállítások ag  része automatikus, és 
az ered é ek hitelessége ár ikor elle őrizhető. 

Az ás á i ersa ag sak a ter észetes előfordulási hel é  á ászható, íg  korlá-
tozottak lehet ek a gazdaságilag űre aló és kör ezet édel ileg elfogadható á-
nyatelkek. Ez azt jelenti, hogy figyelembe kell e i i de , aggregátu -

előfordulásokra o atkozó, országos és regio ális léptékű, földta i i for á iót tér-
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képeket, jele téseket stb.). Az Osztrák Ás á ag o -gazdálkodási Terv (AMRP) 

alapel ei kö ete dő példát jelentenek egy aggregátu ter ezési doku e tu  föld-

ta i keretei ek elkészítésekor. A Földta i Térképezési Progra októl függőe , orszá-
go ké t eltérőek lehetnek a területre dezési értékelések földta i térképei. A “EE 
országokban a regio ális skála :   és :   között áltozik. 
Példa: Homok- és ka i stérképek 

A homok- és ka i s-előfordulások értékelése az osztrák AM‘P  paleogé , eogé  és 
eg edidőszaki üledékek :   éretará ú összesített térképe alapjá  készült. 

Ez a térkép eg utatja a ko szolidálatla  üledékek fá ieseit, és i for á iókat újt 
a legfo tosa  kőzetta i tulajdo ságokról. Haso ló egközelítés alapjá  készül ek a 
1:100  éretará ú térképek Hor átország a  is.  

A homok- és ka i s-előfordulások értékelése a ersa ag e isége, i ősége, 

ala i t az előfordulás hel i ag  regio ális ellátás a  aló jele tősége alapjá  tör-

té ik. Ezt a háro  sze po tot eg  D átri a re dezik, hog  e ől kö etkeztesse-

ek a téri for atikai GI“  re dszer e  a ho ok és ka i s földta i alkal asságára. A 
ersa agok i őségi izsgálata két té ező  alapul:  az a ag kőzetta i leírása 

és  a ersa ag felhasz álási területe. 

Az üledéktest földta i pote iáljá ak kiszá ításához a ersa ag e iségét és 
minőségét iszik fel az első átri a. Külö öző átri ot hasz ál ak a sík idéki és 
heg idéki területek pote iáljá ak szá ításához, íg  fig ele e tudják e i az 
eg edi regio ális földta i jelle zőket, külö öse  a agasheg i ölg ek kis előfordu-

lásait, el ek sak a hel i ellátást szolgálják, de ug a  ol a  fo tosak lehet ek, i t 
a jele tőse  árosok közelé e  lé ő, ag  előfordulások. Az ered é ül kapott öt 
lép sős pote iál i ősítés egadja az építőanyagké t hasz álható ho ok és ka i s 
üledéktestek relatí  kapa itását. 

 

Példa: )úzott kő/ter éskő térképek 

Az előfordulások és telepek földta i osztál ozását Ausztia 1:200 000-es, és ahol elér-

hető, :  000-es, földta i térképei alapjá  égezték. A á atelkek fel érését a 
Geológiai “zolgálat digitális katalógussal és keresési re dszerrel ellátott külfejtési 

il á tartása , a á atelkek re dszerese  frissített adat ázisa alapjá  égezték. 

Az építőipar a  és a él építési u kálatok ál eg ará t hasz ál ak zúzott ter é-
keket zúzott kő, kőtör elék, jó i őségű kőforgá s, zúzott ho ok  és díszítő kö e-

ket. A szilárd kőzeteket  ag ás,  eta orf és  üledékes kőzetekre osztják. 
Minden ilyen nyersanyag-előfordulás eseté  izo ított a felderített ag  feltárt ás-

á agyon tága  értele e  ett ersa agterületek , ag  a kiter elési terü-
letké t aló hasz álat általá a  külfejtések, ritká  él ű elésű á ák .  
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3.2.4 Ásvá yi yersa yag-/aggregátu - yilvá tartás  

Ás á i ersa ag-/aggregátu - il á tartás a legtö  “EE ország a  létezik a 

Hercegboszniai kanton (Bosznia-Hercegovina  és “zer ia ki ételé el. A tö i “EE or-

szágban van il á tartás, és a á atelkek i de  adatát tartal azza: GI“ koordi-

áták, telek éret, ersa agtípus, te éke ség ódja feltárás, kiter elés , kész-

lettípusok, a készletek e isége, a ersa ag i őségi adatai, pl. hasz os ás á i 

nyersanyagtartalom százalék a  egad a. 

Az elsődleges aggregátu vagyon, készlet és ter elési adatok az ás á i ersa ag 
téri for atikai re dszer részeké t ideális eset e  az alá iakat tartal azzák: 

1. A á atelek éretére és alakjára o atkozó tér eli adatok 

2. Bizo ított készletek 

3. Az aggregátu  típusa és i ősége 

Az adatokhoz aló hozzáférés a il á osság szá ára a legtö  ország a  korlátozott 
azok bizalmas volta miatt, de általá a  é e ké t összeg űjtik azokat a á ászati 
hatóságok.  

3.2.5 Másodlagos aggregátu - yilvá tartás  

A legtö  “EE ország a  szegé es a ásodlagos aggregátu ok il á tartása. Álta-

lá a  a kör ezet édel i i isztériu  ag  üg ökség iztosít adatot a hulladékok-

ról C&D hulladék, á ászati hulladék, ásodlagos aggregátu ok , a Hulladéktör-

é el, ag  haso ló tör é el összhangban. Nég  “EE part erországban nincs 

ásodlagos aggregátu -adat ázis, - il á tartás, ag  sak ala iféle összeg űjtött 
adattal re delkez ek a ásodlagos aggregátu okról Her eg osz iai kanton (Bosz-

nia-Hercegovina), Szerbia, Al á ia és ‘o á ia. 

Példa: Tre to auto ó  tarto á  IT  

A C&D hulladékter  az alá iakat tartal azza: 

1. Eg  űszaki jele tést az alá iakkal: 
a. Kezele dő hulladékok típusai és e isége 

b. Kezelési ódszerek 

c. Felhasz álói ázis érete 

d. “zer ezeti kritériu ok és gazdálkodás 

2. Az ártal atla ító és újrafeldolgozó üze ek elhel ezkedése és eze  
üze ek elhel ezésére egfelelő területek 
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3. Területek kijelölése ártal atla ító és újrafeldolgozó üze ek éljaira, a 

tarto á i árosre dezési és eg é , a ter ezési hierar hiá a  ide illő 
ter ek előírásai al és előrejelzései el összha g a . 

4. Az üze ek ter ezésére, üze e hel ezésére és űködtetésére o atko-

zó kritériu ok és űszaki előírások. 
5. Az üze ek elérésé ek eghatározása. 
6. A ter  tartal á ak eg ilágítását segítő, egfelelő éretará ú á rák. 
 

A tarto á i á ászati szolgálat felelős a külfejtési ter ért, és készíti el azt. Az 
APPA Tarto á i Kör ezet édel i Üg ökség  felelős a C&D hulladékter ért, 
és készíti el azt. Mi dkét eset e  általá a  szükséges az eg é  közszolgáltatók és 
érdekelt felek segítsége, pl. geológiai szolgálaté és a á ászati szö etségé. Külső 
szer ezetek, i t szak ai űhel ek, e o hatók a ter készítés e köz eszerzési 
eljárás kereté e , pl. a C&D hulladékkezelési ter  külső szakértő e o ásá al 
készült. A ter eket a tarto á i kor á zat jó áhag ása teszi kötelező é.  

Példa: Újrahasz osított aggregátu ok o o  kö etésé ek ódszerta a O ta-

rio, Kanada) 

A közhi atalok a  égzett fel érések és a haso ló e zetközi re dszerek átte-

ki tése alapjá  O tarió a  a kö etkező ódszert ajá lják az újrafeldolgozott 
aggregátu ok o o  kö etésére: 

1. Út utatót kell készíte i arról, hog  hog a  és il e  a agokat kell kö-
et i a ak érdeké e , hog  a tarto á ól szár azó adatok sza á-

osít a kerülje ek a re dszer e. 
2. Eg  o li e szá ítógépes adat ázist kell létrehoz i a közhi atalok szá á-

ra, hog  rögzíthessék az újrafeldolgozott aggregátu ok hasz osítására 
o atkozó i for á iókat. 

3. Ahhoz, hog  a közhi atalok képesek leg e ek ellát i ezt a plusz felada-

tot, to á i pé züg i tá ogatásra, sze él zetre és képzésre lesz szük-

ségük. 
4. A közhi atalok plusz feladatai ak elszá oltathatósága érdeké e  a fi-

a szírozást az adatok egfelelő rögzítésé ek függ é é é kell te i. 
5. Az újrafeldolgozás társadal i hasz á ak egis ertetése érdeké e  é i 

jele tés füzeteket kel készíte i, el ek kie elik a tarto á a  az 
újrafeldolgozott aggregátu ok felhasz álásához kap solódó sikereket és 
lehetőségeket. 

Forrás: O tariói Ter észeti Erőforrások Mi isztériu a (2010) 
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3.2.6 Aggregátu gazdaság  

A legtö  “EE part er él i se ek az aggregátu fog asztási és -ter elési trendek-

re o atkozó statisztikai adatok, odellek ag  előrejelzések. Csak Tre to auto ó  
tarto á  re delkezik építési olu e re o atkozó adatokkal, de jele leg e  
hasz ál ak odellt. 

Az aggregátumgazdasági ele zés ek a Fe tartható kí álati i  ““M  fogal á  kell 
alapul ia. Az ““M tö  forrást hasz ál, a ik eg üttese  a i álják tö  ge erá ió  
keresztül az aggregátu ok tiszta hasz át “hields et. al, . Az ““M ter ezés a 
fe tartható aggregátu ellátás iztosítása érdeké e  az ezeket az összetett forráso-

kat hasz áló érdekelteke /hatóságoko  keresztül kap solódik a ter ezési/fejlesztési 
fol a athoz. Mi de  kap solódó érdekelt fél ek (pl. a területre dezés, az 
újrafeldolgozott aggregátu ok ter ezési fol a atai sza ál ozásá ak és a ter észeti 
erőforrások fe tartható felhasz álásá ak felelőseinek) szoros eg ütt űködés en 

kell dolgozni. Az ““M ter ezési keretre dszer „alap ető űködési sza ál okat  újt 
az elsődleges és ásodlagos aggregátu -iparág szá ára. Az aggregátu -iparág a-

ga felelős a teljes bá ászati élet iklusért, eleért e a feltárást, a kiter elést, a fel-

dolgozást és a terület hel reállítását, és e ek egfelelőe  kell egter ez iük az 
üzleti te éke ségüket. Fel etődik eg  kérdés társadal i o atkozások , hog  i-

l e  érték e  kell e o i a pia i szereplőket és a hatóságokat az ““M ter ezési 
fol a at a. Például a pia i szereplők g akra  e  elégedettek a föld árak teki teté-

e  a ki álasztott első ségi aggregátu zó ák űszaki prioritásai al.  

Példa: Aggregátu piac 

Elkészült az U“A keleti részé ek aggregátu pia i odellje, és érték az összete ői-

ek kap solódásait. Az aggregátu kereslet, -kí álat és -szállítás sziszte atikus ta-

ul á ozásá al azo osították e a egfelelő odellpara étereket. A kí álati o-

dell alapjai a ter elési adatok. A kereslet eg e süli a teljes fog asztást az eg  főre 
jutó ki o sátás és a részesedési ará ok alapjá . Az ár főleg a földta i hozzáférhető-
ség, pia  éreté ek, a ű eletek éreté ek és az é es, eg  főre jutó átlag ak a 
függ é e. Az elosztás a legkise  költség, a el  a szállítási költségek korlátozásá al 
eg e súl t tere t a ter elés és a fog asztás közt. 

Bár az árak országról országra áltoz ak, az aggregátu ok iszo lag ol só ter ékek. 
Az ipari profit árrések általá a  ag o  szorosak, és az aggregátu szektor gyakran 

ag o  érzéke  ár il e  külső, köz etle  ag  köz etett té ezőre, a ely befo-

l ásolhatja az árakat. Az aggregátu ok ag  terjedel űek, általá a  a kiter elési 
helyhez közeli piacoko  eszik fel őket. A szállítás az ellátási fol a at kul sele e, és 
jele tős részét képezi a fog asztói ár ak. Eg  aggregátu ot szállító teherautó költsé-
ge egduplázódik, ha  km-re szállítja az árut. Az aggregátu ellátás és -
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gazdálkodás ko ep iójá ak részletes aggregátu pia i ele zése , a agára -

ele zése  és tre d izsgálatoko  kell alapul ia. Ezek kap sá  fo tos külö séget 
te i a fog asztás és a ter elés, ala i t a első hel i/regio ális  és külső régiók 
közti/régióko  túli  aggregátu ellátás között. Eg  ““M politikai keretre dszer ek az 

aggregátu -iparág szá ára iztosíta ia kell a szükséges tá ogatást, pl. a terület 
hozzáférhetősége, szállítási logisztikához szükséges i for á iók. 

Forrás: Poulin, Bilodeau (1993) 

3.2.7 Területfejlesztés és kör yezetvédel i hatások   

A legtö  “EE part erország a  léteznek a kiter elési területek azo osítására szol-

gáló eljárások és kritériu ok. Néhá  országnak jól eghatározott feltételei vannak. 

Az osztrák területre dezési keretre dszer ag o  összetett és o olult, íg Trento 

auto ó  tarto á ba  két izsgálati eszköz a : ágazatok közti izottság és az EIA 
kör ezet édel i hatás izsgálat . Az EIA i de  ország a  kötelező, minden bá-

ászati te éke ség, és eg é , kör ezethez kap solódó ea atkozás eseté . Né-
há  ország a  e  egfelelő a hatóságok közti eg ütt űködés a kör ezet édel i 
kritériu ok, az át e eti zó a és a szállítás teki teté e .  

Az aggregátu ter ezési hatóságokhoz kap solódó fő kérdések, el ekkel a ter ezési 
doku e tu ok ak foglalkoz iuk kell, fig ele e é e, hog  e  i de  kérdéskör 
ér é es azo os érték e  az eg es területeke , az alá iak: 

 ű eletekhez kap solódó zaj 
 por 

 le egő i őség 

 fé hatás 

 a hel i és tága  tájképet efol ásoló hatások 

 tájképi karakter 

 régészeti és örökség édel i jelle zők 

 közlekedés 

 terület elsze eződésé ek eszél e 

 talaj 

 földta i szerkezet 

 legjo  és leg áltozatosa  ezőgazdasági területeket érő hatások 

 ro a tások keltette rezgések 

 ár íz eszél  

 föld sta ilitás/süll edés 

 e zetközi, hazai ag  hel i kijelölt ad ilági élőhel ek, 
 édett fajok és élőhel ek és ökológiai hálózatok 
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 e zeti édett tájakat e zeti parkokat  érő hatások 

 országosa  édett, földta i és geo orfológiai területek és jellegzetességek 

 a terület hel reállítása és utógo dozás 

 a felszí i, és éhá  eset e  a felszí  alatti ízhez kap solódó kérdések 

 ízki étel. 
 

Példa: “zállítási kérdések és kör ezeti hatások 

Az osztrák Ás á ag o -gazdálkodási Ter  . fázisá a  az . fázis a  azo osított és 
feltérképezett nyersanyag-területeket digitálisa  összedolgozzák azo  regio ális fej-

lesztési ter ekkel, a el ek tiltják ag  korlátozzák a ersa ag-kiter elést ko flik-

tus megszü tetése . A felszí  közeli ersa agok eseté  a terülteket igé  szeri t 
álasztják ki. Erőfeszítéseket tettek a g ártó és a fog asztó közti tá olság i i alizá-

lására. A szállítási tá olság %-os sökke tése az é i CO2 ki o sájtást tö  i t  
illió to á al sökke theti. A szállítás rezgést, zajt és port o  aga utá , a i g ak-

ra  elkerülhetetle . Az üze eletetők egpró ál ak egfelelő út o alakat talál i 
ahhoz, hog  a legke ese  szo szédot za arják ele. Ez g akra  eg ö eli a szállítá-
si tá olságot.  

3.2.8 Módszerta i eljárás – aggregátu védele /-kiter elés és területre dezés 

Az osztrák Ás á ag o -gazdálkodási Ter  keretei között egy olyan hatéko  ód-

szertant fejlesztettek ki a Joa eu  Kutatói tézet e , amely az ás á ag o  kiter-

elése sorá  előforduló ko fliktusokat izsgálja .  á ra . Az eljárás alapja a külön-

öző te atikus térképek, úg e ezett ter észeti pote iáltérképek hasz álata, 

amelyen a nyersanyag-kiter elés érdekeit sze  előtt tart a izo os i for á iókat 
éltudatosa  ki álasztottak és eg ással átfedés e hoztak. A külö öző hasz osítási 

területek te atikus átfedésé el kijelöl ek izo os ko fliktusokat, amelyeket priori-

tás alapjá  ra gsorol ak, égül egolda ak.  

A hatás izsgálat lépései az értékelés sorá : 

 minden kap solódó hasz osítási szerkezet 

 hidrogeológiai hel zet 

 felszí  közeli ás á i nyersanyagtelepek 

Te atikus térképek sorozata jött íg  létre, amely a ter ezéshez szükséges jele tős 
i for á iókat és para étereket tartalmaz. Ezekre alapozva a nyersanyag-kiter elés 
sze po tjá ól úg e ezett „pozití - egatí  területeket  jelöltek ki a dö téshozók 
szá ára. A térképek elkészítésé él hasz ált ódszer ek és alapel ek két fő élja 
volt: először eg  átlátható és rugal as re dszer létrehozása a ter ezők szá ára az új 
i for á iók e itelé ek éljára és az új ter ékek azo osítására, ásodszor alapot 
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tere te i eg é  ter ezési élok szá ára, hog  a térképi re dszer a lehető legsokol-

dalú á áljo . 

 

3.2. á ra: Az osztrák Ás á ag o -gazdálkodási Ter e  alkal azott ódszer országos és 
regio ális ter ezési szi tek fig ele e ételé el  

Az első ségi ás á i ersa agzó ák tér eli lehatárolása és ele zése az alá i 
lépésen alapul:  

1. A á atör é  . ikkel  szeri t á ászattól elzárt területek kihagyása: 
lakott területek eleért e a közpo ti területeket is), 300 m-es édőtá olság, 
to á i eépített területek, íz édel i területek és édett területek; 

2. Ko fliktuskezelés adott területigé ek eseté , pl. elsődleges ezőgazdasági 
zó ák, zöld zó ák, ala i t eg é  jogsza ál okhoz kap solódó korlátozások 

íz ázis édel i és erdészeti területek ; 

3. Ko fliktuskezelés a hel i területre dezés, ártéri területek és a közúti szállítás 
ter ezése eseté . 
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A földtudo á i ódszerek felhasz álásá al készített alkal assági zó ák térképeit 
digitálisa  fedés e hozták a tarto á i kor á zatok által il á osságra hozott 
regio ális ter ezési adatokkal. Az adott regio ális ter ezési részleteket úg e ezett 
tiltott és ko fliktusos zó ákra o tották. Azok a tiltott zó ák, ahol szö etségi ag  
tarto á i tör é  tiltja az ás á i ersa ag kiter elését. Ko fliktusoské t azokat 
a zó ákat jelölik, ahol korlátozzák a kiter elést. Il e  területek például a Natura 

 területek, ahol ersa ag-kiter elés sak akkor égezhető, ha pozití  ered-

é t ad a kör ezeti hatás izsgálat. Az eg es tarto á ok a  i d tartal i, i d 
hatásköri sze po t ól ag o  eltérőe  határozzák eg a ko fliktusos zó ákat.  

Az alkal assági zó ák térképezésé el kapott, a tiltott zó ákat tartal azó ered é-
ekre . forgatókö ké t hi atkoz ak. Kö etkezésképpe  a ko fliktusos zó ákat 

kihag ták, és a aradék területeket jelölik . forgatókö ké t. E aradék területek 
alap etőe  ol a  ás á i ersa agterületek, ahol i se ek ko fliktusok, de a e-

lyeket ég részletese  át kell izsgál i, külö öse  a szá os aradék területet illető-
en, a el ek ag  túl ki sik a gazdaságilag hasz osuló kiter eléshez, ag  ás okok 
szól ak a jö ő eli kiter elés elle  pl. szélerő űparkok, elektro os tá ezetékek, 
gáz ezetékek st . . 

3.2.9 Védőtávolságok/át e eti zó ák  

A édőtá olságok/át e eti zó ák izo os körül é ek eseté  egfelelőek lehet-

nek, ha bizonyos hatás izsgálatok és eg é  káre hítési i tézkedések pl. munkafo-

lyamat-ter ezés és tájre dezés  alapjá  eg értel ű, hog  izo os tá olság szüksé-
ges a á atelek határa és lakott területek között. Mi de  ja asolt édőtá olságot 
területspe ifikusa  kell kialakíta i, hatéko ak, egfelelőe  i dokolt ak és éssze-

rű ek kell le ie. A kö etkezőkre kell teki tettel le i: 

 az ás á i ersa ag-kiter elési te éke ség ter észete 

 kerül i kell az ás á i nyersanyag-előfordulások indokolatlan nem kiterme-

lési élú felhasz álását 

 elhel ezkedés és topográfia 

 a fel erülhető, külö öző kör ezeti hatások jelle zői 
 az alkal azható, külö öző káre hítő i tézkedések 

Miutá  a két forgatókö  aradék területeit eg esítették ebben a fino ha golási 

eljárás a , el égezhető a térfogati ele zés.  

Az osztrák Ás á ag o -gazdálkodási Terv (AMRP) – ahog  ár korá a  e lítet-

tük – kap solódik a regio ális területre dezési tervekhez. A területre dezési jogsza-

ál okon és regio ális szi tű  fejlesztési programokon  alapjá  készül ek a regio ális 



 

36 

tervek, amelyek ek eg kell jele iük a hel i területre dezési tervekben. Az ás á y-

ag o  kiter elését és édel ét szolgáló regio ális területre dezési tervnek tartal-

az ia kell eg  po tos ter ezési á rát és szö eges ag arázatot. A ter hez tartozó 
szö eges ag arázat ak eg kell határoz ia az „első ségi ás á i ersa agzó a  
fogal át, íg  ezek a területek á ászati éllal jele ek eg a ter eke , ahol garan-

tál i kell az ás á ag o  kiter elést közép- és hosszú tá ú ás á i ersa agigé-
ek és az ás á i ersa agtelepek korlátozott hozzáférhetőségé ek go dos fig e-

le e ételé el (utalva a hel reállítás té akörére is . 

3.2.10 Első ségi aggregátu zó ák ele zése  

Ausztriá a  az első ségi aggregátu  zó ák izsgálatá ak alapjai: 

1. A á atör é  . ikkel  szeri t á ászattól elzárt területek kihag ása: 

lakott területek eleért e a közpo ti területeket is), 300 m-es édőtá olság, 
to á i eépített területek, íz édel i területek és édett területek; 

2. Ko fliktuskezelés adott területigé  eseté , pl. elsődleges ezőgazdasági 
zó ák, zöld zó ák, ala i t eg é  jogsza ál okhoz kap solódó korlátozások 

íz ázis édel i és erdészeti területek ; 
3. Ko fliktuskezelés a hel i területre dezés, ártéri területek és közúti szállítási 

ter ezés eseté . 

3.2.11 Társadal i vo atkozások 

A legtö  “EE part erország a  létezik kötelező köz eghallgatás az e gedél ezési 
eljárás sorá , íg  az érdekelt feleket e o ják a területre dezési ter ezés e. Néhá  
ország a  a társadal i o atkozásokat a földta i jele tés e , á ászati ter e  és 
doku e tá ió a  egjele ő szakértői éle é el kezelik “zer ia, ‘o á ia és 
“zlo é ia . Az aggregátu ter elést azo a  e  értékelik tö té ezős, a külö ö-
ző érdekelt felek prefere iáit alapul e ő ele zése  alapuló ódszerekkel. 

3.2.12 Helyreállítás és hasz os utófelhasz álás   

A legtö  “EE part erország a  egy á ászati ég ek az aggregátu ter elés en-

gedél eztetése sorá  kötelező kidolgoz ia eg  hel reállítási ter et. Ezt előírja a á-
atör é , az Országos Ás á ag o -gazdálkodási Progra  általá os ter é ek 

része, a el  általá os út utatást tartal az a hel reállításról, ag  a ‘egio ális Fej-

lesztési Progra . A go dot az i aktí  felhag ott  á atelkek jele tik. Trento auto-

ó  tarto á a  a hel reállítás élküli, felhag ott á aterület nem felel meg a 

jogi gyakorlatnak, de e e  az eset e  az ö kor á zat felelős a hel reállításért, 
felhasz ál a akár a kau ióké t kapott pé zt: alójá a  a á a állalkozás ak issza 
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kell fizet ie az összes, hiá zó hel reállítási költséget az ö kor á zat ak, és, ha a 
ég sőd e eg , el eszíti a letétet az ö kor á zat ja ára.  

A á ászati hatóságok á akapitá ságok  elle őrzik, hog  a ter elés egeg e-

zik-e a állalkozó jele tésé e  foglaltakkal. A á ászati hatóság elle őrzi a életlen-

szerűe  ag  ejele tés alapjá  ki álasztott külfejtéseket. A á atelkek hel reállítá-
sá ak és utókezelésé ek felelősségét, eleért e a pé züg i felelősséget, a á a ál-

lalkozó, ulasztás eseté  pedig a földtulajdo os iseli. 

A terület-hel reállítás leg egfelelő  for ája a külö öző utóhasz osítás elősegíté-
se, amelyekkel mind a helyi ás á ag o -gazdálkodási tervekben, – amely tartal-

mazza a u katerület lehető legha ara  törté ő, agas szí o alú isszaállításá-
nak politikáját –, mind a á a állalkozó és az ás á ag o -ter ezési hatóság közöt-

ti, a területről területre törté ő pár eszédben foglalkozni kell.  

A hel reállítás és utókezelés részletességé ek el árt szi tje az eg es területekre jel-

le ző körül é ektől, pl. a területe  fol ó ű eletek árható időtarta ától függ. 

Megfelelő ek kell le ie ahhoz, hog  eg értel űe  igazolja, hog  a ter  átfogó élja 

a gyakorlatban elérhető, és or ál eset e  tartal az ia kell az alá iakat: 

 átfogó hel reállítási stratégia, egjelöl e a terület ja asolt utóhasz osítását 

 talajra és ízföldta ra o atkozó i for á iók, hog a  kezelik a ta-

laj/altalaj/fedőréted/talajalkotó a agokat a kiter elés sorá  

 ezőgazdasági terület eseté  a ezőgazdasági területi esorolás hatás izs-

gálata 

 tájkép stratégia 

Ha a u kálatok a legjo  és legsokoldalú  ezőgazdasági területek eg ikén foly-

ak, a stratégiá ak kör o alaz ia kell, ahol lehetséges, hog  a hel reállítási és utóke-

zelési ódszerek hog a  teszik lehető é, hog  a földterület hosszú tá o  egőrizze 
eredeti képességét, ár a ter ezett utófelhasz álás ak e  kell i de  eset e  e-

zőgazdasági ak le ie. 

Az ás á ag o -kiter elés, hel reállítás és utókezelés efejezté el szá os lehetsé-
ges területhasz álati ód létezik: 

 új élőhel  és iodi erzitás kialakítása 

 mezőgazdasági hasz osítás 

 erdészet 

 sza adidős te éke ségek 

 hulladékkezelés, eleért e a hulladéktárolást is 
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 épített kör ezet, i t lakó, ipari és kereskedel i, ahol ez eg alósítható 
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4. Az aggregátu  tervek opti ális tartal á ak közös 
jövőképe  

  

A yersa yagokhoz való eg ízható és zavartala  hozzáférés 
iztosítása az EU gazdasági verse yképességé ek övekvő 

fo tosságú té yezője. A Nyersa yag-politikai Kezde é yezés 
a it az Európai Bizottság 8 ove eré e  fogadott el  

egyik alappillére egadja a egfelelő u iós keretfeltételeket 
az Európá  elüli források ól szár azó, fe tartható ellátás 
elősegítése érdeké e  EC Guida e, .  

Az aggregátu tervezés legfo tosa  sze po tjai a SEE ré-
gió  kívül, pl. rit tervezés, SEE régió  elül pl. Ausztria) a 

kiegye súlyozottság és a fe tartható ásvá yi yersa yag-

politika. Két dolgot kell összeegyeztet i: a társadal i igé yek 
feltételeit, vala i t a társadal i jólétet e  lehet veszélyez-

tetni. 

Ez egy fo tos kihívás a  SEE ország szá ára, és e iatt 
alapvető fo tosságú a ásodlagos yersa yagok hatéko y 
felhasz álása. Jele  közös jövőkép egyará t szükséges az or-

szágos, e zetközi és EU-regio ális stratégiák kifejlesztésé-
hez és űködtetéséhez. 
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4.1 Bevezetés 

A közös jö őkép a ultiszektorális ele zés ered é eire, aggregátu ter ezési út-

utatóra, az érdekelt felekkel aló ko zultá iók tapasztalataira, a “WOT a alízisre 
főképp a Brit Geológiai “zolgálat szeri t , a “A‘Ma Fe tartható 

Aggregátu készlet-gazdálkodás  ajá lásaira és eg é  sze po tjaira pl. “IP EIP ‘M 
 alapoz a készült .  á ra . 

 

4.1. á ra: Délkelet-Európa közös jö őképé ek adatforrásai 

A délkelet-európai országok az aggregátu ter ezésé ek közös jö őképe a kö etkező 
té ákat foglalja agá a: jogi-sza ál ozási keretek országos szi t, 
aggregátu ter ezés, eg é  kap solódó politikák, e gedél ezési eljárás, érdekelt fe-

lek e o ása, hel i ter ezés, hatóságok, u iós o atkozások , kör ezet édel i o-

atkozások légsze ezés, zaj, íz, á ászati írságok és hulladék, ökológiai eg en-

súl , társadal i o atkozások is eretterjesztés és tudatosság , gazdasági o atko-

zások határo  át úló “A‘M politika, adózás , szak ai feladatok il á tartás, ás-

á ag o - édele , te h ológia újrahasz osítás, ro a tás, hel reállítás, izton-

ság  és általá os szállítás .  

A szö eg kijele tő ód a  készült, jelez e, hog  a “EE országok a  az el égze dő 
feladatok –re élhetőleg- eg alósul ak körül elül 20-ig. Eze  időszak utá  a 
fe tartható aggregátu ter ezés állapota az országos és u iós sza ál ozás áltozá-
saitól fog függe i.  
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4.2 Jogi-sza ályozási keretek  
4.2.1 Országos szi t 

Aggregátu tervezés 

Az aggregátu  terv országos, regio ális és hel i szi teke  készül, és ez a szi tek 
eg ással összha g a  a ak. Az országos ter ezés általá os egközelítés, íg a 
regio ális és hel i ter ek sokkal részletese ek és ag o  fel o tásúak. Az 
aggregátu ter ezési politika az eg é  politikákat ás á ag o -ter ezési, fe tart-

ható fejlődési, kör ezet édel i, hulladékgazdálkodási és újrafeldolgozási politikák  
agá a foglaló területre dezési politiká  alapul. Az aggregátu ter ezés él az elsőd-

leges és ásodlagos aggregátu okat eg ütt kezelik az elsődleges 

aggregátu vagyon egó ása és a hulladékter elés sökke tése érdeké e . A helyi 

ter ezés él a ásodlagos nyersanyagok részesedését az elsődleges a agok kiter e-

lésé ek érlegelése előtt eszik fig ele e. A ter ezést a tervezési hatóságok a 
külö öző szektorok képviselőivel ter ezési hatóság, földta i és á ászati hatósá-
gok, aggregátu -iparág, kor á zati szer ek, országos kör ezet- és örökség édel-

mi szervezetek) eg ütt űködve égzik. Az aggregátu ter ezési politika kialakítása-

kor ilvá os ko zultá iós eljárásba bevonják az éri tett feleket. Mivel egyre nehe-

ze e  hozzáférhetőek az előfordulások, az aggregátu ter ek ek legalá   é re 
előre kell teki te iük, ala i t a közösség ag  társadalo  igé eitől függőe  rend-

szeresen, pl. 5-10 éve ké t, frissíte i kell azokat. A kereslet-előrejelzés 10-  é et 
etít előre, és é e ké t felül izsgálják a  é es átlagos eladási adatok ozgóátlagá-
ak és eg é  o atkozó i for á iók, ala i t az ellátási lehetőségek pl. ásodlagos 

források  hatás izsgálata alapjá . Az aggregátu ter  úg  készült, hog  egfelelje  
ezek ek az igé ek ek. Az e gedél ezett készletek kielégítik legalább a kö etkező 5-

 é  igé eit. Az aggregátu ter ezés figyelembe veszi a kereskedel i/szállítási 
útvo alak opti alizá ióját és az aggregátu ok élet iklus-ele zését. Az 

aggregátu kiter elést legtö ször a e zeti parkok, ilágörökségi és eg é  édett 
területek határai  kí ül égzik. Hatéko  egfig elő re dszerrel, agas ü tetési 
tételekkel és az eladott aggregátu ok eredet- egjelölésé el egelőzhető az illegális 

á ászati tevéke ség. Védett aggregátu területeket jelölnek ki, hogy bizonyos 

hel i és országos fo tosságú ás á ag o  is ert előfordulásai ne álja ak szükség-

tele ül eddő é eg  e  á ászati élú fejlesztés iatt, de ez a kijelölés e  felté-
telezi, hog  az ás á ag o  kiter elésre kerül. Ezeke  a területeke  általá a  e  
e gedél ezik ás tervek eg alósítását. A mű elt területet a lehető legha ara i 
időpo t a , agas kör ezet édel i sza á ok ak egfelelőe , helyreállítják. Az 

aggregátu ter ezés foglalkozik a hel reállítás költségei el. Az aggregátu ter ezési 

politika égrehajtását re dszerese  elle őrzik. 
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Egyé , kap solódó politikák 

Mi de  SEE ország a  létezik minden, aggregátu okhoz kap solódó politika fenn-

tartható fejlődési politika, kör ezet édel i politika, ás á ag o -gazdálkodási 
politika, hulladékgazdálkodási politika és területre dezési politika), haso ló fejlettsé-
gi szinten. Az ásvá i ersa agokat, az aggregátu okkal eg ütt, eg e értékű ek 

teki tik a tö i ter észetes földi erőforrással. 2014-hez iszo ít a e hültek a 
területhasz álati korlátozások. A területre dezési tervek országos, regio ális és hel i 
szi te  készülnek. Tartal az ak kiter elésre kijelölt területeket és édett ás á i 
n ersa agkészleteket, tehát az ás á ag o -ter ezés a területre dezési terv ré-
szé é ált. Kötelező a fe tarthatóság sze po tjá ak szűrése. A “tratégiai Kör e-

zet édel i Hatás izsgálatot “EIA  az ás á ag o -ter ezést egelőző kiegészítő 
fol a atké t égzik. A ter észet édel i területen törté ő á ászatot az Európai 
Bizottság -ben elfogadott, erre vo atkozó út utatója alapjá  sza ál ozzák. Ez 

a dokumentum ismerteteti, hogy hogyan kezelhetők összha g a  az 
aggregátu kiter elési u kálatok és a iológiai sokféleség éljai. A területre dezé-
si tervekben a jö ő eli aggregátu kiter elés fig ele e ételé el kijelölték a föld-

ta i aggregátu vagyont a lelőhel ek ás élú felhasz álás ak elkerülése érdeké e . 
A hulladékgazdálkodási politikák tá ogatják a á ászati hulladékok, építési és on-

tási hulladékok, építési u kálatok sorá  kiter elt talajok és kőzetek, ala i t ipari 
hulladékok újrahasz osítását. Ni s ürokratikus akadál a az újrafeldolgozás ak. 
Tá ogatják a hulladék átalakítását ásodlagos ersa aggá; az építési és o tási 
hulladék legalá  70%-át újrahasz osítják.  

E gedélyezési eljárás 

Az elsődleges aggregátu ok á ászatá ak e gedél ezési eljárása eg szerű, gyors 

és hatéko , a el et eg  fő sza ál ozó testület ezet. A e o t hatóságok hatéko-

a  űköd ek eg ütt. „Eg a lakos odellt hasz ál ak, a i a legi ká  üg fél arát 
egoldás. A hatéko  e gedél ezési re dszerek a fő pia ok közelé e  hozzáférhető-

é teszik a ersa agkészleteket, ezzel eg e  opti alizálják a szállítási hatéko y-

ságot, és i i alizálják a fog asztók túlre deléseit, ala i t a hatéko  égfelhasz-

álói ter ezéssel egszű tetik a eszteséget. Az eljárási határidőket eg értel űe  
sza ál ozzák i d a hatóságok, i d az üg felek irá á a . Meg alósult az érdekelt 
felek e o ása a fol a at a. E-üg i tézést alkal az ak az eljárás fol a á , amely 

agá a  foglalja az e-jele tkezési lapokat, auto atikus határidő fig elést, digitális 
doku e tá iót. Mi el ag éretű eruházásról a  szó, a á ászati e gedél eket a 

érettől függőe  jelle zőe  legalá  -  é re kell kiad i ho ok és ka i s esté , 
és -  é re kőfejtők él. Az időfüggő progresszí  pé züg i sza ál ozási eszközök 
pl. földhasz álati díjak  elejét eszik a spekulá iós földfoglalás ak.  
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Érdekelt felek evo ása 

Az eltérő földhasz álat iatti ko fliktusokat pl. á ászat és édett területek  a 
részt e ő hatóságok, i il szer ezetek, hel i közösségek és az iparágak közti ko zul-

tá ió al oldják eg. Az érdekelt feleket e o ják a ter ezési fol a at a. A á ásza-

ti szektor eg ütt űködik a ezőgazdasági és kör ezet édel i hatóságokkal. A helyi 

közösségek részesül ek a á ajáradék ól, íg  érdekeltek a kiter elés e .  

4.2.2 Regio ális és helyi szi t  

A regio ális és hel i tervezési hatóságok a regio ális és hel i kereslet alapjá  készí-
tett regio ális és hel i ter ekkel szi té  részt esz ek a ter ezés e . A helyi tervek-

hez hel i tájkép- és kör ezet édel i hatás izsgálat készül. A tájképstratégiát és a 
hel reállítási ter eket a terület felhag ás utá i felhasz álását fig ele e é e, a kez-

detektől fog a készítik. A hel i ter ezési hatóság kör ezetvédel i feltételre dszert 

állít fel, a i el iztosítja, hog  az e gedél ezett ű eletek ek e  lesz elfogadha-

tatla ul káros hatása a ter észeti és törté el i kör ezetre, ag  az e eri egés-

zségre. 

4.2.3 U iós vo atkozások  

Eg séges közösségi aggregátu politikát dolgoznak ki, amely kieg e súl ozotta  
eszi fig ele e a gazdasági, kör ezet édel i és társadal i o atkozásokat, hog  
iztosítsa a fe tarthatósági g akorlatot az aggregátu -iparág szá ára Há or, 

2011). Naprakész jogi aggregátu  ter i ológiát elsődleges és ásodlagos aggregá-
tumokra  fogadtak el és hasz ál ak a tagálla ok a . A ter elésspecifikus, 

öko í kéről és ökodíjról szóló trö é kezést kiterjesztik az elsődleges és ásodlagos 
aggregátu ter elési re dszerekre. Műszaki út utatókat készíte ek a á ászati 
hulladékkezelés és az aggregátu készletek összefüggésére o atkozó előírásokról. A 
Natura  hálózatra vo atkozó sza ál okat egyfor á  alkal azzák a külö öző 
tagálla ok a , íg  elkerülhető a pia i iszo ok torzulása, és a kör ezeti hatások 
határo  túli kiterjesztése.   

4.3 Kör yezetvédel i vo atkozások  

A köz eszerzések legtö ször zöldek, újrafeldolgozott aggregátu ot hasz ál ak. Az 

aggregátu iparág az aggregátu kiter elés idejé  az elérhető legjo  te h ológiák 
és ajá lott eljárások alkal azásá al foglalkozik a vízgazdálkodással, tájre dezéssel 
és talajgazdálkodással. A felhag ott kőfejtőket és á agödröket hasz álat utá  
hel reállítják, ag  a hel i közösség szá ára hasz osítják. Az aggregátu kiter elő 
helyek hálózata tá ogatja a zöld i frastruktúra kialakítását, ú . „lépőkö eket  
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(stepping stones) hoz létre a iológiai sokféleség szá ára. A Kör ezetvédel i Ha-

tásvizsgálat EIA  folyamata eg szerűsödött, egyablakos eljáráské t űködik, az EIA 

Irá el e  eghatározott eljárásokhoz jobban alkalmazkodva és idő e  törté ik. 

Jól űködik az EIA és eg é  u iós irá el ek és politikák, külö öse  a “EA “tratégiai 
Kör ezet édel i Hatás izsgálat  és az AA Megfelelőségi Értékelés  közti koordi á-
ió. 

4.3.1 Légsze yezés  

A légsze ezés a határértékek alatt tartása érdeké e  i tézkedések törté tek a 
por- és gázki o sájtás sökke tésére portala ító re dszerekkel g űjtik a fi om-

sze sés hulladékot, porel elő re dszereket alkal az ak a porító üze ek e , le-

fedik szállító/aprító re dszereket és jár ű eket, ed ese  tartják az utakat és a á-
aterületet . A por- és gázki o sájtást re dszerese  elle őrzik és értékelik. 

4.3.2 Zaj 

A zajszenn ezés határértékek alatt tartása érdeké e  a szükségtele  zajt egszünte-

tik, a zajki o sájtást sökke tik pl. zaj sökke tő re dszerek hasz álata, hasz álato  
kí üli gépek kikap solása, otorok felesleges hasz álatá ak elkerülés, gu i urkola-

tok hasz álata a súszdáko , teherautóko , átrakodási po toko , egfelelő ro an-

tási te h ikák és a agok hasz álata, új utak építése a lakott területek elkerülése 

érdeké e . ‘e dszerese  égez ek zajszi t érést, és az ered é eket össze etik 
az e gedél ezett határértékkel és a területre jelle ző kör ezet édel i el ekkel.  

4.3.3 Víz 

A felszí  alatti izek i őségé ek ja ítása érdeké e  szá os i tézkedéssel iztosít-
ják a felelősségteljes és fe tartható vízgazdálkodást, pl. ízgazdálkodási ter  i d 
felszí i, i d felszí  alatti izekre o atkozóa , íz-újrahasz osítás, és a á atelek-

ről törté ő szi árgások elle őrzése. a felszí  alatti izek elsze eződésé ek elkerü-
lése érdeké e  víz i őség-védel i eszközöket hasz ál ak pl. ízálló geote tíliákkal 
takarják le a gépeket a kar a tartási területe , ízele ezetési sator ákat hoz ak 
létre a kiter elési területe . Mi d a felszí i, i d a felszí  alatti izek i őségét 
elle őrzik. Hidrogeológiai izsgálatokkal kö etik o o  a íz i őségé ek áltozá-
sát. A hel reállítási fol a at sorá  a iológiai sokféleséget, ár íz édel et, íztisztí-
tást szolgáló ökosziszté a szá ára ta akat és ízi élőhel eket alakíta ak ki. 

4.3.4 Bá yászati hulladék 

A termelt hulladékot a á a ű elés teljes élet iklusa alatt kezelik. A á ászati 
hulladékot ásodlagos aggregátu ké t ag  töltő a agké t hasz osítják tájépítés-

él, kár e tesítés él. Ha a hel reállítás nem egoldható, a eddőhá ókat lehető 
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leghamarabb táj a illesztik és ö é zetet telepíte ek rájuk. A hulladékkezelési 
u kálatok a Hulladékkezelési Keretirá el e  egsza ott rangsor szerint folynak: 

hulladékter elés egelőzése, előkészítés újrahasz osításra, újrafeldolgozás, hel re-

állítás, és utolsó egoldáské t ártal atla ítás.  

4.3.5 Biodiverzitás és ökológiai ellensúlyok 

Az Európai Bizottság NEEI és Natura -ről szóló Út utatója (EC 2010a, 74. o.) 

szeri t a iológiai sokféleség elle súl ai „ol a  érhető egőrzési ered é ek, 
a ik ol a  te éke ségek ered é eiké t jö ek létre, a iket azért ter eztek, hogy 

kieg e lítsék azokat a iológiai sokszí űséget éri tő káros hatásokat, a ik a projekt 
te éke ségei sorá , a egfelelő édel i és káre hítő i tézkedések utá  lép ek 
fel. A iológiai sokszí űség elle súl ai ak élja, hog  e érje a iológiai sokszí űséget 

ettó eszteség, és lehetőleg ettó ereség jöjjö  létre, azon az alapon, hogy tiszte-

let e  tartják a fajok összetételét, az élőhel  felépítését, az ökosziszté a űködését 
és az e erek hasz át, ala i t a iológiai sokszí űséghez kap solódó kulturális 
értékeket.  A á ászati te éke ség ek i dig a ak e  árt kör ezeti/tájképi 

hatásai. Azo a  a pé züg i elle súl okkal ag  adózással elle tét e  a hel reállítás 
a legjo  ódszer az aggregátu -iparág szá ára, eg  új iodi erzitás létrehozására 

a ol gatott területe . Eg  terület hel reállítását a űködés és a égső hel reállítás 
sorá  káre hítő i tézkedésekkel és fokozatos hel reállítással érik el. A hel reállítást 

i dig elő e  kell részesíte i a iológiai sokféleség el esztésé ek egállításá ál, 
és az elle súl okat az elkerülhetetle  aradék hatások ko pe zálásá ak égső 

egoldásaké t kell fig ele e e i. A hel reállítást a tájhoz illesztve kell égrehaj-

ta i, fig ele e é e a iológiai, társadal i és kulturális értékeket.  

4.3.6 Helyreállítás 

A hel reállítás előtt eg , a terület ter ezett utóhasz osítását egjelölő, átfogó hely-

reállítási stratégiát készíte ek. Ez i for á iókat tartal az a talajról és a vízföldta i 
viszo okról, ala i t arról, hog  iké t kell kezel i a kiter elés sorá  a felta-

laj/altalaj/fedőréteg/talajalkotó a agokat; a terület ezőgazdásági esorolásá ak 
izsgálatát; és a tájképstratégiát. A hel reállítás a á ászati űveletek megkezdé-

sével i dul, és végső hel reállítási terv szeri t fol a atosa  zajlik, ezáltal kö eb-

é és hatéko a á álik a fol a at. A ter észet édel i és á ászati te éke sé-
gek érdekeit kieg e súl ozottan veszik figyelembe. A helyreállítási tervet a megvaló-
sítás előtt eg eztetik a hel i érdekelt felekkel. A hel reállítási ter et előzetese  a 

á atelek ezárása utá i a lehetséges felhasz álási élokhoz igazítják (amennyiben 

azt eghatározták a hel i fejlesztési ter ek e . Ahol a hel reállítási ter e  föld-

hasz álati áltoztatás szerepel, új létesít é ek, i t él , ízzáró réteggel ellátott 
á agödrök eseté  ta ak, sportlétesít é ek, ag  pihe őparkok, izes élőhel ek, 

jö ek létre. A ter észetes jellegzetességeket (pl.: patakok  hel reállítják, és ég a 
á a üze ideje alatt faiskolákat alakíta ak ki, hog  hel i fajokkal tá ogassák a 
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hel reállítási fázist. A károsodott földterület hel reállításához felhasz álják ag  a 
á ászati ű eletek kezdeté  eltá olított és tárolt feltalajt, ag  a ás területekről 

idehozott feltalajt. A arada dó sze eződés keletkezését egelőzik.  

4.4 Társadal i vo atkozások  

A “EE országok a  az álla  ag  ö ké tes alapo  az aggregátu  égek tová fej-

lesztették és kifi o ulttá tették a hel i közvéle é  evo ását. Íg  az 
aggregátu kiter elés társadal i elfogadottsága iztosít a a  a ter ezési szakasztól 
kezdődőe . Ülések, orkshopok, előadások, területre dezési térképek, hírle elek, 

rosúrák és poszterek segítségé el a hel i érdekelteket o jektí e  tájékoztatják és 
oktatják az elsődleges és ásodlagos aggregátu okról. Mi d a hel i ter ezési ható-
ságok, i d az aggregátu égek fig ele e eszik és tisztelet e  tartják a helyi 

közösségek szükségleteit. A hel i közösségek tisztá a  a ak a hel i ásvá vag o -

gazdálkodási tervekkel, az ás á i ersa agok hozzáférhetőségé el és azok szük-

ségességé el. Az aggregátu égek hel i u kaerőt alkalmaznak. 

4.5 Gazdasági vo atkozások  

A következetes ásvá vag o -gazdálkodási politiká ak köszö hetőe  a SEE orszá-
gok i portfüggősége sökke t i d az e ergetikai, i d a e  e ergetikai ás á i 

ersa agokra o atkozóa , eleért e i d az elsődleges, i d ásodlagos aggre-

gátu okat. E ellett az EU ja uló ellátási feltételekkel tá ogatja az 
aggregátu ter elést és -exportot, elkülö ítve a ersa ag eszerzést és fejlesztve 
az erőforrás-hatéko ságot eleértve az újrahasz osítást , ala i t az alter atí  

ersa agok felhasz álását. Az aggregátu gazdaság izsgálata a Fe tartható Kí á-
lati Mi  SSM  ko ep ió  alapul. A á a teljes élet iklusát a kiter eléstől a feldol-

gozáso  át a hel reállításig átfogóa  ter ezik eg. 

4.5.1 Határo  át yúló SARM politika  

A határo  át úló aggregátu piaci szerkezetek rendszeresen elemzik. A kereslet és 
kí álat források), valamint a közép- és hosszú tá ú forgatókö ek és a lehetséges 
kí álati op iók jól is ertek és közzé a ak té e. Az aggregátu keresletet és -

kí álatot eg ará t efol ásolja a határo  át úló “A‘M politika a i ek iszo t pia i 
ele zéseke  kell alapul ia . Határo  túl úló “A‘M politikát alkal az ak a SEE or-

szágokban, hog  kielégítsék a ö ek ő aggregátu igé t, külö öse  a határok köze-

lé e  található ag o  árosok szá ára. A határoko  át úló, út- és asútépítésre 
o atkozó e zetközi pál ázati keretre dszer e  eg értel űe  eghatározzák az 

aggregátu ok irá ti igé t és a szállítási logisztikát. A legtö  pé züg i eszköz a 
e zeti szuvere itás területé  elül valósul eg. A kor á o  úlik, hog  a em-

zeti politika e té  kialakítsák ezeket a gazdásági hajtóerőket, azo a  a pé züg i 
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eszközök jele tős eltérése torzított erse hel zethez ezethet a határ e ti régiók-

ban. A SEE országok a  összeha golják a pé züg i eszközöket. Fejlett az érdekelt 
felek közti adat- és tudás sere, a el  fig ele e eszi a tra sz a io ális politikát. 

‘e dszeresek az érdekeltek közti ko zultá iók, a legalá  é e te egre dezett talál-

kozók hatéko a  űköd ek. A SARM politikai keretrendszer eg alósul az orszá-
gok közti európai szállítási hálózat ál: e zetközi szi te  eszik fig ele e az „agg-

regátu ok és építkezés  közti kap solatot, eleilleszt e ezt az ERDF élok és straté-
giák közé.  

4.5.2 Adózás 

A C&D hulladéklerakás adóztatása elősegíti, hogy a fog asztás az elsődlegestől a á-
sodlagos aggregátu ok féle ozduljo  el. Pé züg i i tézkedéseket segítségé el tá-

ogatják az építési és o tási hulladékok újrahasz osítását. A hulladéklerakási adó 

elősegíti a hulladék i i alizálását és az újrahasz osítást. Az adóztatás élja az ipar 

és a fog asztók ösztö zése arra, ke ese  hulladék ter eljenek, sökke tsék a hul-

ladéklerakást, i i alizálják a hulladék e iségét és eruházza ak eg é  típusú 
újrahasz osítások a és/ ag  az erőforrások issza erésé ek területé . 

Aggregátu adó: a e zetközi erse képesség egó ása érdeké e  egadóztat-

ják a ehozatalt, de egkö ítik a kivitelt. Az adó a á ászati ű eletekhez kap-

solódó kör ezeti ártal akra vonatkozik (zaj, por, izuális ehatás, ké ele esz-

tés, iodi erzitás károsodása , összha g a  a kor á  kör ezet édel i adókra 
o atkozó szá dékai al. Célja az elsődleges aggregátu ok irá ti igé  sökke tése 

és az adó e tes, újrafeldolgozott a agok, ala i t a ásodlagos aggregátu ok (pl. 

kaoli  hulladék, pala hulladék, szé á ászati eddő) felhasz álásá ak ösztö zése. 
A ól kii dul a, hog  az elsődleges a agok kiter elésé ek és felhasz álásá ak 
adóztatása e  a egfelelő eszköz az erőforráshatéko ság ö elésére, pozitív ösz-

tö ző eszközök ag a  segítik az aggregátu iparágat.  

4.6 Szakmai feladatok  

4.6.1 Nyilvá tartás 

A “EE országok a  létrehozták az elsődleges és ásodlagos aggregátu ok átfogó 
ilvá tartását, a el  tartal azza az i ert á ászati, építési és o tási hulladéko-

kat, ag  elérést iztosít hozzájuk. Az elsődleges aggregátu vagyon és készlet, illet-

ve a ter elési adatok átfogó ilvá tartása olyan téri for atikai adatok ól áll, 
a el  adatot szolgáltat a á atelek alakjára és éretére, igazolt készletekre, vala-

mint az aggregátu ok típusaira és i őségére o atkozóan. A ásodlagos aggre-

gátu ok átfogó ilvá tartása i for á iókat tartal az a űszaki jelle zőkről tí-
pus, i őség, kezelési ódszer st . , elhel ezkedés, újrafeldolgozó üze ek, űszaki 
sza á ok st . A il á tartáshoz to á i sze él zet és képzés fi a szírozására 

a  szükség. Az európai ersa agokra vo atkozó is ereteket összeg űjtötték, és 
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az összes érdekelt fél, azaz az éri tett hatóságok, a ersa ag- és feldolgozó ipar, 

kutatók és a társadalo , azo os él érdeké e  dolgozik. Új, eg ízható, az U ió ás-

á ag o -pote iáljához kap solódó adat ázist építettek fel, hog  ellássák az eu-

rópai tudás ázist elsődleges és ásodlagos ersa agokra o atkozó, har o izált, 
sza vá os adatokkal. A él az U ió tudás ázisá ak javítása az U ió gazdasága és 
társadal a szá ára a fe tartható és izto ságos ersa agellátás fejlesztése, 
amely tartalmazza: a  az u iós erőforrások i d elsődleges, i d ásodlagos agg-

regátu ok  i o atí  tudás ázisá ak kiépítése, és  a felsőoktatás i őségé ek és 
e iségé ek fejlesztése képzett szakértők , kap solód a az u iós kutatáshoz és 

üzleti élethez a teljes nyersanyag-értéklá ra o atkozóa . Az elsődleges és ásod-

lagos nyersanyagokhoz di a ikus odellezési re dszert fejlesztettek ki, és általá o-

sa  hasz álják az aggregátu ter ezésben. A n il á tartások o li e, kö e  elérhe-

tő ag  akár il á os  szolgáltatásokké t űköd ek, a el ek i for á iókat új-

tanak az aggregátu okról az összes ország a  a szükséges, i d elsődleges, mind 

ásodlagos aggregátu kí álati és keresleti  forrásokról. A szükséges szak ai hoz-

záértésre, eglé ő adat ázisokra és sza ál ozási feladatokra alapoz a a geológiai 
szolgálatok és a á ászati hatóságok i tézik eg  il e  re dszer üze eltetését. Az 
adott országok eg é  hag o á ai iatt jó az eg ütt űködés a geológiai szolgálatok 
és á ászati hatóságok, ala i t regio ális tervezési hatóságok és az álla i kör-

ezetvédel i i téz é ek között. Az országos i isztériu ok elismerik a eg íz-

ható  és teljese  aggregátu statisztikák jele tőségét. 

4.6.2 Földta  és aggregátu pote iál  

A homok- és ka i selőfordulások értékelésé ek alapja a e  ko szolidált üledékek 
térképe. Ez eg utatja i d a e  ko szolidált üledékek földta i eg ségei ek regi-

o ális eloszlását, i d azok fá ieseit, iköz e  i for á iót újt az a ag legfo to-

sa  kőzetta i tulajdo ságairól. A zúzott kő előfordulások és telepek földta i esoro-

lása földta i térképek alapjá  törté ik. Fig ele e eszik a ersa ag e iségét 
és i őségét, valamint az előfordulás jele tőségét a hel i vag  regio ális ellátás 
sze po tjá ól. Mindezen adatokat egy GIS alapú, o li e, i de ki szá ára hozzá-
férhető adat ázis a re dezik.  

4.6.3 Ásvá yvagyo -védele   

Az ásvá vag o  védel i területek MSA  ko ep ióját széles kör e  alkal azzák. 
„Eg  M“A jele léte e  zárja ki eg é  te éke ségek e gedél ezését a területe , és 
nem utal arra se , hog  az ás á ag on ki lesz termelve. Az MSA-k eg szerűe  eg  
politikai eszközt jele te ek, a ely figyelmeztet arra, hogy egy tervezett e  á á-
szati élú ki itelezés eseté  az ás á ag o  el esztésé ek lehetőségét fig ele e 
kell venni a ter ezési fol a at ál…  (Wrighton et al.  2011, 1. o.). 
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4.7 Technológia 

Az aggregátu -iparág az elérhető legjo  te h ológiákat hasz álja a leghatéko-

a  kiter elés és a leg agasa  szi tű zöld te h ológia iztosítása érdeké e , 
ezzel i i alizál a az okozott lá o ot, kör ezeti hatást, eleért e a ízfelhasz-

álást, egőriz e és tá ogat a a iológiai sokszí űséget i d a ű elés alatt álló, 
i d a hel reállított á atelkeke . 

4.7.1 Újrafeldolgozás 

A ásodlagos ersa agokat, azaz a á ászati hulladékot, az építési és o tási 
hulladékot, az építési u kálatok sorá  kiter elt földet és kőzeteket, ala i t az 
ipari hulladékot, aggregátu ké t hasz osítják. Az építési és o tási C&D  hulladé-
kot az EK /  sz. Irá el e alapjá  legalá  %- a  újrahasz osítják. A C&D 

hulladék újrahasz osítása fo tos lehetőségeket tere t: sökke ti a hulladéklerakás-

hoz szükséges területigé t (i), gátolja a ter észetes, e  egújuló 
aggregátu készletek túlfog asztását azáltal, hog  alter atí  és kiegészítő a agokat 

vezet be az aggregátu piacra (ii), új üzleti lehetőségeket tere t a hulladékhasz osí-
tás szá ára iii . A C&D hulladékot előzetese  a keletkezés hel é   ho ogé  részekre 
osztják. Ez a szelektív o tás sökke ti az újrahasz osítási ag  ártal atla ítási ahol 
előfordul  költségeket és jo  i őségű újrafeldolgozott ter ékeket iztosít. Az 

újrafeldolgozott aggregátu okat széles kör e  hasz álják az i frastrukturális eru-

házások kötőa ag élküli alkal azásai ál út és asút alapozások , kör ezeti hely-

reállítások ál és kis szilárdságú eto  ke erékek él. Az aggregátu  ki álasztása eg  
izo os alkal azáshoz sak a ak a agi tulajdo ságai , és e  az eredeté  ú-

lik. Az európai űszaki sza á ok e  tesz ek külö séget az aggregátu ok közt 
az eredetük, csak kizárólag azok tulajdo ságai alapjá . Íg  az uralkodó európai or-

ák ak és előírások ak egfelelő, CE jelölű újrafeldolgozott aggregátu ter ékek 
felveszik a erse t a hag o á os aggregátu okkal. A ter észetes és 

újrafeldolgozott aggregátu ok közös hasz álata a ter észeti erőforrások el árt é-
del e ellett lehető é teszi az elérhető erőforrások jo  kihasz álását a külö öző 
felhasz álási élok szá ára.  

4.7.2 Ro a tás 

Az aggregátu ipar szakaszos ro a tást és oder  te h ológiát alkal az a i rá ió 
és a zaj sökke tése érdeké e , a iket elle őriz ek. A e i e  a ter észeti kö-
rül é ek ege gedik, a ro a tást elkerülik.  

4.7.3 Bizto ság 

Az aggregátu  állalkozások fig el et sze tel ek az egészség és izto ság té akör-

ek, a halálesetek, sérülések egelőzésé el és egészséges u kakör ezettel a )éró 
Sérülésre összpo tosíta ak. Ehhez e  sak teljese  hozzáértő u kaerő szükséges, 
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ha e  az ellátási lá  i de  ele é ek összeha golta  kell dolgoz ia iztosít a, 
hogy az alkal azottak a “AFE‘ BY DE“IGN út utatás ak egfelelő gépekkel és e-

re dezésekkel égezzék a feladatukat. 

4.8 Szállítás 

A a i ális szállítási hatéko ság a ízi és asúti hálózatok stratégiai ter ezésé el 
eg alósult, íg  ezekkel az eszközökkel tö  aggregátu ot szállíta ak. Az országos 

aggregátu ter ezési politikák össze a ak ha gol a a ízi és asúti szállítási fejlesz-

tési stratégiákkal, ezzel iztosítják a kor á zat, az aggregátu -iparág, szállít á o-

zók és társadalo  szá ára az opti ális ellátási és szállítási egoldásokat. A közúti 
szállítást a pia ok lehető legközele i erőforrások hozzáférhetőségé ek 

övélésével opti alizálták. A szállítási tá olságokat a hel i erőforrások felhasz álá-
sá al sökke tik. Ezzel tová á i i alizálják a járulékos CO2-ki o sátást és az 
e ergiafog asztást, ala i t sökke tik a kör ezeti hatásokat és a forgal i leterhe-

lést. A ag o  éretű szállítójár ű ek alkal azásá al to á  sökke  a tehergép-

jár ű forgalo , üze a ag-felhasz álás és CO2-ki o sátás. A ho ok és ka i s  
km- él essze  törté ő szállításá ak költsége eg ö eli a ersa ag értékét, íg  
a szállítási költséghatéko ságot a hel i aggregátu források felhasz álásá al érték 
el. 

 

4.2. á ra: A Közös Jö őkép té akörei 
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5. Javaslatok az aggregátu tervezés ajá lott eljárásaihoz  

  

Összefoglaláské t összegyűjtöttük az egyes fejezetek aján-

lásait. Ezek a legfo tosa  állítások, a elyeket figyelem-

be kell venni egy átfogó és i tegrált aggregátu tervezés 
egkezdésekor vagy végrehajtásakor.  

Az ajá lások a ultiszektorális ele zés ered é yei , az 
aggregátu tervezés éhá y ajá lott eljárásá  és a SNAP-

SEE projekt parterei ek, tö ek közt az általuk tartott 
ko zultá iókon szerzett, tapasztalatain alapulnak. Arra 

ösztö özzük az olvasót, hogy terjessze ezt a kézikö yvet, 
és vegye figyele e a jól evált lépéseket egy fe tartha-

tó délkelet-európai aggregátu tervezés kialakítása érde-

ké e . 
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Aggregátu tervezés 

 Az aggregátu ter ezési politikára a fe tartható aggregátu ellátás iztosí-
tásához a  szükség. E e  a ter ezési politiká a  eg üttese  kell kezel i az 
elsődleges és ásodlagos aggregátu okat a ak érdeké e , hog  egóv-

juk az elsődleges aggregátu vagyont, sökke tsük a á ászati és C&D hul-

ladék, ala i t az ipari ellékter ékek e iségét. Az aggregátu okhoz 
aló hozzáférés iztosítása érdeké e  az aggregátu ter ek ek legalá   

é re előre kell teki te iük, és legalá  -  é e ké t frissíte i kell azokat. 

 Az aggregátu ter ezést országos, regio ális és hel i szi te  kell eg alósí-
tani. Az országos ter ezés eg  általá os egközelítés, íg a regio ális és he-

l i ter ek részletesek.  

 Az aggregátu ter ezési politika kialakítása sorá  e kell o i a egfelelő 
érdekelt feleket, íg  a politika eg  il á os ko zultá iós eljáráso  megy ke-

resztül. 

E gedél ezési eljárás 

 Az elsődleges aggregátu ok kiter elésé ek e gedél ezési eljárása leg e  
eg szerű, g ors és hatéko , a el et eg  fő sza ál ozó szer ezet irá ít. Az 

„eg a lakos  odell a legi ká  üg fél arát egoldás, amely nagyon haté-
konya  űködhet a közigazgatási ürokrá iá a . Mi el ag értékű eruhá-
zások törté ek, a á ászati e gedél eket jelle zőe  10-  é re kell eg-

ad i ho ok és ka i s kiter elés, -  é re kő á ászat eseté . 

Társadal i vo atkozások 

 Az álla ak ag  ö ké tes alapo  a á a állalkozók ak iztosíta ia kell a 
hel i társadalo  erőteljes és kifi o ult e o ását a “EE országok a . 

 A külö öző földhasz álati ko fliktusokat az érdekelt felek pl. dö téshozók, 
kör ezet édel i hatóságok, á ászati iparág, i il szer ezetek  közti kon-

zultá ió al kell felolda i. 

Kör ezetvédel i vo atkozások 

 A Natura 2000 keretre dszert eg ségese  kell alkal az i a külö öző tagor-

szágok a , hog  elkerülhetők leg e ek a pia i feltételek torzulásai és a kör-

ezet édel i hatások országhatáro  túli e portja. 

 Az aggregátu -iparág ak a kiter elés sorá  az elérhető legjo  te h ológi-

ák alkal azásá al és az ajá lott eljárások kö etésé el foglalkoz ia kell a íz-

gazdálkodással, tájépítéssel és talajgazdálkodással. 
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