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SzpnrÉrHBcy HELyETT uTAT Is ÉpírgpruNr
HASZNALT EPITESI ANYAGOKBOL, HA KIALAKIT-

JUK A BONTAS SORAN AZ ANYAGHASZNOSITAS

FELTETELEIT, ES MEGTALALJUK AZOKAT A PART-

NEREKET, AKIK A HurreoÉroT vIsSzA ruolÁr
FORGATNI AZ EPITESI FOLYAMATBA.

Az anyag nem vész e1, csak átalakul, hal-
lottuk sokszot az iskolában. Nem mind-
egy, mivé alakul: szemétheggr-é, r,agl, hasz-
nos alapanyaggá, Az ipai szknbiózís, és az
Iparfejlesztési Közalapínánr munkatársai
ez utóbbi szemléletet igl,ekeznek terjeszteni,
népszetűsíteni és segíteni abban, hogy a ,,fö-
löslegnek" űj,atat taláIva gazdaságos, olcsó

, folyamatokat indítsunk be.

Az építést törmelékek használata egrre
inkább tetet nyef. Egy sot minóségi köve-
telménynek kell megfelelni és engedélrezé-
si ptocedúrán kell ketesztül menni, hogr- a

bontott beton, tégla, stb. úira haszlálhatő
legyen, mégis elmondható, hogr-egr jó, és

környezetbarát folyamatról van szó, amiből
mindannvian nveónk,

Oroszlány és Vértessomló önkormán-zat
támogatásával idén augusztusban vette kez-
detét az útépítés, melyben a beépített anrag
nagy tésze inert hulladékbóI kenil ki. Á 25
millió forint összköltséget eléró projekt so-
rán 2,8 km hosszú úton, kb 10.000m'-en
r égeznek munkálatokat a hatőság ak^I be-
vizsgált és engedél,vezett építési tötmelék-
bőI. Az útfej]esztés megtetemti a bicik-
lis turizmus infrastruktúrájár a várgesztesi
vártól Vértessomlón, Majkon keresztül a
vértesszentkereszi apátsági romokig. Miért
és kinek 1ó ez? A fejlesztéssel egyértelműen
nem csak a kerékpáros kikapcsolódás hívei
nyernek. Á felhasznált anyagok helyi vállal-
kozók munkáját veszik igéqüe, 4500 tonna
daúIt tégla, darált beton és salak, valamint
].500 tonna mart aszíak hasznosul. Az ősz-
szesen 6000 tonna, vagyis körülbelül ugyan-
ennyi m3 elbontott, kidobásra ítélt anyag
ugyanennyi bályászott nyersanyag megspó-
rolásával jár együtt, ami a természet adta
kincsekkel való takatékoskodást teszi lehe-
tóvé, és ugyanennyi területet szabaditottfeI

a hulladéklera-
kón, hiszen el-
1enkező eset-
ben ott kötött
volna ki. ,

Az lpa:Jej-
lesztési közala-
pítvány hulla-
dékhasznosítást elősegítő programla, a NISP
ilyen példaértékű ptoiektek mellett teszi le a
voksát, és igyekszik a helyi r"állalkozókatba-
sonló szemlélettel megvalósllló beruháza-
sokra ösztönözni.

Külföldi példákból is látjuk, hogy a hulla-
déknak számos hasznosítási lehetősége akad,
ezeket a lehetőségeket ke11 realitássá formáI-
nunk környezetünkben. Ahhoz, hogy a fo-
lyamat beinduljon, az első lepés megtétele a
hulladék termelőjének a felelőssége. Ez pe-
dig a szelektív gyújtés. Fontos, hogy az anyag
szennyezódésmentes maradjon. Az'tnert, va-
gyis építési-bontási hulladékok esetében a
külön-gyűités teszi lehetóvé, hogy a beton és

té§a daráIásra kerüljön - tiszta aryag lévén
nem kell tartani vas, üveg, fa és egyéb anya-

goktol való szennyezódéstőI, ami az :qbőlt
felhasználást meghiúsítaná,

Ebben a törekvésben a szabáIyozás is segi-
ú akörnyezet védelme itánt elkötelezett vál-
lalkozásokat, azzzl,hz a minósítési és enge-
délyezési eljárásokat egyértelmű és könryen
lefolytatható mederbe tereli. A jelenlegi sza-
bíiyozás mellett sem egészség-, sem környe-
zetvédekni szempontból nem kell tattanunk
a hulladék anyagok építési felhasznáIásátóI, a
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fe]haszláIhatóságtól szóló zöld utat ugyan-
is minden alkalommal labowizsgáIat alaplán
megfelelóségi igazolással rcnde7kező anyag
kaphatja meg.

A NISP pfogíam munkatátsai tovább-
raís várlák és ketesik olyan vállalkozók, he-
lyi beruházók, őnkotmányzatok csatlakozá-
sát a ptogtamhoz, akik a hulladékhasznosí-
tásban nyújtott segítséget, tanácsadást, patt-
ner-közvetítési szolgáItzásunkat és paftneí
hilózatunkat'tgénybe kívanják venni. A he\i
szinten történő összefogás a hulladékok haté-

konyabb hasznositását, továbbá a helyi vállal-
kozók, szetvezetek, intézmények közötti szi-
nergiákat is lehetővé teszi. Rendszerün]<ben
tőbb százpaftneí ennélis több hulladéka, fe-

leslege keres új gazdát - és taláItis mfu a1 gaz-
dára segrtségiinkkel.

Mi a hulladékban étéket látunk.
Tegye ezqÖn is! Segítünk!
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info@nisp.hu
vtag@ifl<a.hu

iÉÁsl§JtÉ§i íÉ st §*3&LÁFi?yÁF+í seseÉ!l iPÉ*, 93!es!§f!$ Fsüss*#


