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» Globális kitekintés:   
Aggregátumok, jelentősége, várható igények (Freedonia Group) 

Kevin Yanik (http://www.pitandquarry.com/aggregates-sales-forecast-to-rise-nearly-6-percent-
annually/ és Freedonia Group adatok alapján) 

• Kereslet növekedés várható aggregátumokra. 

 

• Ingatlanpiaccal fellendüléssel pozitív korreláció. 

 

• Homok és kavics tartalékok zsugorodnak szerte a 

világon, sok országban várhatóan kimerülnek az évtized 

végéig! 

 

• Áremelkedések várhatók, különösen a városi 

központokban, ahol a kereslet a sóderre jelentős. 

 

• Vezető építőipari cégek helyettesítő termék felé fordulása. 

 

• Alternatív aggregátumok különösen versenyképesek a 

sóder árakkal, mivel azok az építőipari és ipari hulladékok, 

amelyek egyébként a hulladéklerakókba kerülnének. 

 

• Felhasználás növekedés lesz a leggyorsabban fejlődő 

területeken (ázsiai, csendes-óceáni térség, Indonézia, stb). 

 

• Kína továbbra is messze a legnagyobb  felhasználó. 
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• Különböző szemléletek az ásványi nyersanyag gazdálkodás és szabályozás keretrendszerében.  

• Nyersanyag Kezdeményezés (2008) – Raw Material Initiative 

• Európai Innovációs Partnerség: nyersanyagfüggőség csökkentés, pénzügyi források 
megteremtése, konzultatív fórum, összehozza az ipari szektor, a közszolgáltatások, a 
tudományos élet és a civil szervezetek képviselőit. Iránymutatás az EB-nak a tagállamoknak és 
a magánszektornak az alapanyagokkal kapcsolatos kihívások innovatív megközelítéseire. Célja 
felgyorsítani az innovációhoz kapcsolódó piac bővülését (kulcs). 

• EU-ból és EU-n kívül érkező nyersanyag ellátás feltételeinek javítása, erőforrás-hatékonyság, 
alternatív helyettesítő anyagok használata. Európa a nyersanyagszektor élvonalába kerüljön, 
ill. mérséklődjenek a káros környezeti és társadalmi hatások. 

• Az EIP Stratégiai Megvalósítási Terve (SIP): konkrétumok. Ásványvagyon politikai 
keretrendszer helyzete, elfogadott gyakorlatok terjesztése, az ismeretek bővítése. 3 pillér:: 

• Technológiai pillér: nyersanyagkutatás koordinálása, elsődleges és másodlagos nyersanyagtermelés 
technológiái, nyersanyagok helyettesítése 

• Nem technológiai pillér: Európa nyersanyagokra vonatkozó jogi keretének, tudásbázisának és 
infrastruktúrájának fejlesztése, ásványi nyersanyag keretpolitika, ásványi nyersanyag-potenciál 
hozzáférhetősége az EU-ban, társadalmi tudatosság, elfogadottság és bizalom, Európa hulladékokra 
vonatkozó jogi keretrendszer fejlesztése, nyersanyagokra vonatkozó tudás és szakértelem fejlesztése, 
EU nyersanyag-tudásbázisa, EIT Tudás és Innovációs Közösség (KIC), optimalizált nyersanyagáramlás 
az értéklánc mentén 

• Nemzetközi együttműködési pillér: stratégiai nemzetközi párbeszédek, nemzetközi együttműködés a 
technológiával kapcsolatban, nemzetközi párbeszédek a kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatban 

» EU kitekintés: Európai Bizottság intézkedései   



A nyersanyagokkal kapcsolatos EU-s tevékenység vázlata (Slavko Solar előadás lefordítva, 2014 Genf, 5. UNECE EGRC munkaértekezlet) 

» II. pillér: szükséges az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos szemlélet fejlesztése, a 
„közérdekű ásványi nyersanyag előfordulások” (MDPOI) minél pontosabb ismerete, 
védelme, a szabályozásban való megfelelő szintű figyelembe vétele.  



• Az ásványvagyon gazdálkodás támogatása céljából 

• Aggregátum Stratégia, majd egy átfogó, nemcsak energetikai ásványi 
nyersanyagokat tartalmazó Ásványi Nyersanyag Stratégia megalapozása 

• MBFH – MFGI együttműködési feladat Statútum Rendelet alapján 

• MBFH-témafelelős: Dr. Katona Gábor 

• Horváth Z., Bátori Mné, Boda E., Bodnár N., Bodor E., Füsi B., Halupka G., Kerék B., Kiss J., 
Koloszár L., Kutasi Géza, Lendvay P., Müller T., Nagyné Barsi I., Plank Zs., Rádi K., Sári K., Szalkai 
Ágnes, Szeiler R., Vértesy L., Vígh Cs. (Scharek P., Fodor B., Zelenka T.) 

 

 

» Nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok potenciál-
felmérése 



Földtani adatok 
• Korábbi prognosztikus területek 

adatai 

• Fúrási adatbázis (GEOBANK) 

• Földtani alapadatok (GIS) 

• Földtani megfontolások 

Bányászati adatok 
• Bányakataszter (működő és 

bezárt bányák, GIS) 

• Szabad területek adatai 

• Nyersanyag kódok 
harmonizációja (MGSZ, MBFH) 

 

 

• Minőségi paraméterek figyelembe vételének bevezetése 
• Kapcsolódó adatgyűjtés – értékelés 

 

» Módszertan - felhasznált információk - eredmények 



» Eredmények: aggregátum vagyon 



Portugál példa: ásványi nyersanyag előfordulás védelme = Natura2000 területbe kerülés, majd ott bányászat. 

» Ásványi nyersanyag hozzáférés vizsgálatok: 
˃ természetvédelem, infrastruktúra, vízbázis, közigazgatás, erdők, egyéb 



˃ Vízbázis 

Adatbázis, országos, megyei és előfordulás szintű adatkezelés célnak megfelelően. 



˃ Erdők (!) 

Adatbázis, országos, megyei és előfordulás szintű adatkezelés célnak megfelelően. 



Barsi I., Bodor E., Sári K., Koloszár L., Horváth Z., Scharek P. adatai alapján Szeiler R. (MFGI) 

Adatbázis, országos, megyei és előfordulás szintű adatkezelés célnak megfelelően. 



 

» Adathiányos prognosztikus területek vizsgálata        

» GEOBANK fejlesztés 

• Földtani kutatás keretében, földtani és geofizikai módszerek alkalmazásával 
• Kutatás engedélyeztetés Kormányhivatal Bányászati Osztályán 
• Együttműködés a helyi Önkormányzatokkal, tulajdonosokkal, 

földhasználókkal. 
• Földtani felépítés pontosítása, ezáltal adatszolgáltatás a reménybeli 

ásványvagyon meghatározásához. 



Fenntartható aggregátum Tervezés  
Dél-Kelet Európában (2012-2014) 

• 13 ország,  
• Magyar Földtani és Geofizikai Intézet: 

Munkacsoport vezetés 
• Magyar Bányászati Szövetség:             

Stratégiai Partner 
• Magyar Bányászati és Földtani Hivatal:          

Megfigyelő 
• Eszköztár 4 kézikönyvvel:  
       Adat-módszer,  konzultációk,  tervezési 
       vázlat, közös jövőkép 
       HORVÁTH, Z., MIKO, S., SÁRI, K., DEDIĆ, Ž. 
       2014: A Vision of Best Practices for 
       Aggregates Planning in South East Europe 
• 2 konzultáció érintettekkel itthon 
 DK-Európa: 90 szervezet 800 résztvevővel 
• Számos értekezlet, konferencia, promóciós 

anyagok, kisfilmek, szemléletformálás, 
figyelemfelhívás a fenntartható  erőforrás 
hatékonyságra 

   www.snapsee.eu 

» EU-s projektek 



MINATURA H2020 

Vezető partner a MINPOL (Austria, Günter Tiess), MFGI Munkacsoport vezető (WP3) 

futamidő: 2015. II.  – 2018. I. 
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Natura 
2000 

MDOPI 

Fenntarthatóság 



MDOPI Fogalom alakulása 

•Elfogadott (2016. november 15.): 

„Egy ásványi nyersanyag – 

előfordulás akkor közérdekű, ha 

elegendő információ bizonyítja, 

hogy fenntartható gazdasági, 

társadalmi és más előnyökkel jár 

az EU (vagy tagállamok, régiók, 

önkormányzatok) számára.” 

»A MDOPI koncepció vizsgálatával, a partner 
országok és az EU Tagállamok gyakorlatával, 
illetve további nemzetközi példákkal, 
szektorok közötti elemzéssel (MSA) 
foglalkozik. Útmutató, mint javaslat alap és 
közös jövőkép kialakítása is feladat. 



Ásványvagyonvédelem Európában (MINATURA2020 MSA) 

Az ásványi nyersanyag előfordulások figyelembe vannak-e 
véve a területfejlesztési dokumentumokban? 

Igen 

Nem 

Csak a hely 

Nincs adat 



 

- 2016. március 3., Kő Kavics Napok, Velence 

- Résztvevők érintett minisztériumokból (NFM, FM, ME), hatóságoktól (MBFH, KH-

KVTV FO, NTV FO), kutatóintézet: MFGI, egyetemek: ME, BME; cégek: COLAS, 

BAUMIT; továbbá: ÉMI, Lechner L. TK., MBSZ, civil szervezet: MFT, WWF 

- Néhány eredmény:  

- egyetértés, mert fontos témakör, amely az érintett más ágazatok számára is 

hordoz előnyt, s a fenntarthatóbb természeti erőforrás gazdálkodást segíti. 

- A kommunikáció folytatódni fog. 

- Következő konzultáció várhatóan: 2017. február-március KŐKA 

 

» MINATURA2020 konzultáció  
˃ a „közérdekű ásványi nyersanyag előfordulások”-ról 



Összefoglalás és kitekintés 
• Az építőipari ásványi nyersanyagok potenciál-felmérése figyelembe véve a 

földtani és bányászati adatokat, illetve igényeket (hozzáférés vizsgálatok) 
folyamatosan zajlik, a dinamikus adatbázis rendelkezésre áll, a minőségi 
paraméterekkel való kiegészítés megkezdődött, az ásványvagyon gazdálkodás 
támogatására.  

• Ásványi nyersanyagok reménybeli vagyon adatai nagyságrendekkel 
nagyobbak, mint az MBFH-ban rögzített kitermelhető vagyon adatok. 

• A hozzáférés különböző biofizikai és jogszabályi tényezők okán jelentősen 
korlátozott. Vizsgáltuk országosan a természetvédelmi korlátozás, az 
infrastruktúra, belterületek, vízbázisok miatt a hozzáférhetőség csökkenését.  

• Folytatjuk a módszertani fejlesztést az MFGI térinformatikai infrastruktúrával, 
földtani kutatási eredményekkel kiegészítve, MBFH és Kormányhivatal 
(Bányászati Osztály) adatokat is felhasználva, korszerű adatbázist építve. 
Adatvagyon kezelés, szakértelem, együttműködések,  magas színvonalú munka, 
rendszeresen frissíthető adatok. 

• Potenciál-felmérések új ágai: talajjavító, másodlagos nyersanyag 

 



 

• Eredmények jól felhasználhatók a szakmát érintő döntések megalapozásához.  A 
bányászatot, az ipart (itt főleg építőipar), infrastruktúra fejlesztést érintő kérdések, 
feladatok kapcsán. 

• Ellátás biztonság – fenntarthatóság: igény és forrás elemzés szükséges. 

• A teljes körű és naprakész rendszer érdekében az adatrendszer rendszeres 
frissítésére van szükség módszertani fejlesztésekkel, ú.m. a minőségi paraméterek 
bevonása, az ásványi nyersanyag képződési szempontok  további érvényesítése, 
földtani kutatások folytatása, hozzáférést módosító tényezők kiterjesztése.  

• Egy ilyen adatbázis az építésben és fejlesztésben résztvevő szakemberekkel 
együtt elősegítheti az építőipari ásványi nyersanyagokra is kiterjedő stratégia 
megalapozását, a bányászat ipari vertikumba illesztését, más szakpolitikákkal 
(területfejlesztés, természetvédelem, tájvédelem) az összehangolás 
támogatását.  

• Potenciál-felmérések -  MDOPI – ásványvagyon gazdálkodás kapcsolata: az 
ásványvagyon védelem erősödésével, a korszerű természeti erőforrás gazdálkodás 
fejlődésével erőforrás hatékonyság érhető el a fenntarthatóság mentén, 
importfüggőség csökkenthető, nemzetgazdasági előnyök teljesülhetnek. 

• Közérdekűséget érdemes vizsgálni  a prognosztikus-, kutatási (szabad) területek, 
bezárt bányák és működő bányák esetében is.  

• A konzultációk, törekvések az ásványi nyersanyagvédelem erősítése érdekében - 
tagországi szinten és az EU irányában is - folytatódnak. 

 

 



Köszönöm  
a figyelmet! 


