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MINATURA2020 – Közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulások 

Sajtóközlemény │ Brüsszel │ 2015. június 12. – 2015 elején indult a MINATURA2020 elnevezésű, az Európai 

Bizottság Horizon 2020 programja által finanszírozott új EU-s projekt, válaszul az ásványi nyersanyag-

előfordulások védelme iránti társadalmi igényre.  

Az európai társadalmi igények fenntartható módon történő kielégítése érdekében az európai ásványi 

nyersanyag-előfordulások művelése elengedhetetlen. A cél elérése érdekében a társadalomnak 

hatékonyan lehetővé kell tennie az ásványi nyersanyag-előfordulások kutatását és kitermelését, a 

jelenlegi vagy jövő nemzedékek igényeinek veszélyeztetése nélkül. Következésképpen értékelni kell a 

kitermelhető ásványi nyersanyag-előfordulások (beleértve a felhagyott és történelmi bányákat is) 

potenciálját, más területhasználati és környezetvédelmi célokkal összefüggésben. Az ásványi 

nyersanyag-kitermelés és egyéb területhasználati célok mérlegelése kihívásokkal teli színtér, amelyhez 

tájékozottságra és bizonyosságra van szükség. 

Erre a kihívásra válaszul indult 2015 februárjában a MINATURA2020 elnevezésű új EU-s projekt, amely az 

Európai Bizottság Horizon 2020 Kutatási és Innovációs Programjának keretén belül működik. A hároméves 

projekt legfőbb célja, hogy kidolgozza a „közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulások” (Mineral 

Deposits of Public Importance, MDoPI) meghatározásának és azt követő védelmének koncepcióját és 

módszertanát, így biztosítva ezek legmegfelelőbb felhasználását a jövőben – azzal a céllal, hogy a 

harmonizált európai szabályozási, útmutatási vagy politikai keret részévé váljon. Ezért a MINATURA2020 

legfontosabb mozgatórugója olyan szabályozási-tervezési keret kialakítása, amely az ásványi 

nyersanyagokra vonatkozóan tartalmazza a fenntarthatósági alapelvet, mint ahogy más erőforrásra 

vonatkozó vagy területrendezési szektorokban működik. 

A MinPol, azaz a Nemzetközi Ásványi Nyersanyag-politikai Ügynökség (Ausztria) által vezetett 

MINATURA2020 a 16 tagállamból (Ausztria, Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, 

Horvátország, Írország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, 

Svédország, Szlovákia, Szlovénia) és 3 egyéb európai országból (Bosznia-Hercegovina, Montenegró, 

Szerbia) származó 24 partner nemzetközi konzorciumának széles körű tapasztalatára épül. A partnerek 

mindegyike számos nemzeti, nemzetközi és kereskedelmi projektben bizonyított, valamint tevékenyen 

részt vesz a nemzetközi nyersanyagközösségben. 

A résztvevők különösen nagy hangsúlyt fektetnek a projekt páneurópai alkalmazására és szinergiáira. 

Ezért a konzorcium célja, hogy minél több európai országot figyelembe vegyen. Ennek érdekében 2016 

folyamán az érintett felek számára munkaértekezleteket fognak szervezni számos európai országban, 

azzal a céllal, hogy a közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulások témaköréről minél szélesebb körű 

információt gyűjtsenek. 
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