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SAJTÓKÖZLEMÉNY|Brüsszel|2016. március 4. – A MINATURA2020 projekt a 

közelmúltban véglegesítette a „közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulások” 

(MDoPI) munkaközi definícióját, és tovább erősíti a projekt összeurópai szemléletét 

egy online kérdőív segítségével, számos országos szintű konzultáció szervezésével, 

valamint több nyelvre lefordított promóciós anyagok publikálásával. 

 

Az EU által finanszírozott MINATURA2020 projekt 2015 februárjában indult azzal a 

céllal, hogy kialakítsa az európai nemenergetikai „közérdekű ásványi nyersanyag-

előfordulások” (röviden MDoPI) védelmének koncepcióját és módszertanát, így 

biztosítva, hogy ezek a jövőben a lehető legjobb módon hasznosuljanak. 

A konzorcium tagjai 2016. január 21-én azzal a céllal gyűltek össze Bécsben, hogy 

véglegesítsék a „közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulások” definícióját. A projekt 

résztvevői az alábbi munkadefiníciót határozták meg: 

„Egy ásványi nyersanyag-előfordulás akkor közérdekű, ha (elegendő) 

információ bizonyítja, hogy annak fenntartható kitermelése gazdasági, 

társadalmi és más előnyökkel jár az EU (vagy tagállamok, régiók, 

önkormányzatok) számára.”  

Ezt a definíciót 2016 folyamán országos szintű konzultációkon és egyéb 

rendezvényeken vitatják meg, tesztelik és fejlesztik tovább. 

Emellett egy felmérést is végeznek a projekt résztvevői a közérdekű ásványi 

nyersanyag-előfordulásokról. A felmérés célja, hogy a nemenergetikai ásványi 

nyersanyagok védelméről információt gyűjtsön a témában érintett felektől, számos 

európai országból. A konzorcium arra ösztönzi az érdeklőket, hogy töltsék ki a projekt 

honlapján található kérdőívet (http://minatura2020.eu/survey-minatura/).  

Végül bejelenthetjük, hogy a MINATURA2020 honlap már a konzorcium minden 

tagországának nyelvén tartalmaz információkat és promóciós anyagokat. A nemzeti 

oldalak a http://minatura2020.eu/national-pages/ címen érhetők el. 

Mind a felmérés, mind a nemzeti oldalak teljes mértékben összhangban vannak a 

projekt összeurópai alkalmazásával. Ebben a szellemben több európai országban 

számos műhelymunkát szerveznek majd az érintett feleknek 2016 folyamán annak 

érdekében, hogy széles körben gyűjtsenek információt a közérdekű ásványi 

nyersanyag-előfordulások témakörében. 

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

vezetett MINATURA2020 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.  
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