
Bevezetés

A harmadik évezred első évtizedében felértékelődött az
ásványi nyersanyagok jelentősége, mind európai, mind
pedig globális viszonylatban. Az Európai Unióban az Euró -
pai Bizottság különböző támogatási eszközökkel segíti elő a
közös nyelv kialakítását az ásványi nyersanyagok vonatko -
zásában, ugyanakkor globális projekt is zajlik az 1990-es
évek óta az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Ásványi
Nyersanyagvagyon Osztályozási Szakértő Csoport ja irányí -
tásával (UNECE EGRC). 

Az EU vezetése felismerte, hogy szüksége van európai
ásványi nyersanyagokra, és ezért elkerülhetetlen az ezzel
kap csolatos politika fejlesztése. Az Európai Innovációs

Part ner ség (EIP) 2012 óta a nyersanyagokkal foglalkozó
szakem berek konzultatív fóruma, amely összehozza az ipari
szek tor, a közszolgáltatások, a tudományos élet és a civil
szervezetek képviselőit. Az EIP küldetése, hogy magas
szin tű iránymutatást adjon az Európai Bizottságnak, a tag -
államoknak és a magánszektor szereplőinek az alap anya -
gokkal kapcsolatos kihívások innovatív megközelí téseire.
Az EIP Stratégiai Megvalósítási Terve (SIP) hatá roz za meg a
konkrét célokat. Az intézkedések között sze replő kutatás és
fejlesztés terve foglalkozik az ásvány va gyon-politikai keret -
rendszer helyzetével, az elfogadott gya kor la tok terjeszté sé -
vel, az ismeretek bővítésével és a nem zetközi együttműkö -
dések elősegítésével. Az átfogó európai ásvány vagyon-gaz -
dál kodás és az összehangolt tagországi ásványi nyersanyag-
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Abstract
The preparation of the modernization of the non-metallic mineral resource inventory (and its concomitant re -

commendations) were parts of a particular task related to a project which has been operating since 2013. This project
represents a process of co-operation between the Hungarian Office for Mining and Geology and the Geological and
Geophysical Institute of Hungary. In conjunction with the work on the national inventory, different international re -
porting standards — including the UNECE classification framework (UNFC-2009, UNECE 2013) — were also studied.
This paper presents suggestions on how the national inventory of Hungary could be harmonized with an international
classification framework for reporting standards on mineral resources. A case study is also considered. 
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Összefoglalás
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) és a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) együtt mű -

ködésének keretei között zajló, 2013-ban indult projekt egyik részfeladata a nemfémes, szilárd ásványvagyon-nyil ván -
tartás korszerűsítésének előkészítése, javaslatok tétele az MBFH felé. A munka során tanulmányoztuk a hazai
nyilvántartást, különböző nemzetközi jelentési szabványokat és az ENSZ osztályozási keretrendszerét. Cikkünk ben
bemutatjuk, hogyan illeszthető a hazai nyilvántartás a nemzetközi ásványinyersanyag-osztályozási rend szerhez, illetve
jelentési szabványokhoz. Az eredményeket esettanulmánnyal is alátámasztjuk.

Tárgyszavak: nemfémes, szilárd ásványvagyon-nyilvántartás, ENSZ, osztályozás, jelentési szabványok, esettanulmány (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye)



stratégiák alapja a közös nyelv kialakí tása és alkalmazása a
gyakorlatban. Ehhez a jogszabályi támogatás (valamelyik
szabvány vagy az ENSZ keret rend szer használatának elő -
írása) elengedhetetlen. Je len leg nincs döntés vagy egyértel -
mű állásfoglalás az Eu rópai Unióban azzal kapcsolatban,
hogy melyik szabványt vagy keret rend szert kellene alkal -
maznia a tagországoknak. Az EU egyik meghatározó, füg -
getlen pénzügyi szervezete, az Európai Értékpapír-piaci
Ha tóság (ESMA) a CRIRSCO típusú szabvány alkalma -
zását elfogadhatónak tartja (EFG kon ferencia, 2014). Az
Euró pai Geológusok Szövetségének (EFG) álláspontja, mi -
szerint a Pán-európai Jelentéstételi Szabvány (PERC 2013)
— amely a CRIRSCO Sablon (2010) európai meg fele lője —
hasznos a nyersanyagokra vonatkozó közös nyelv kialakítá -
sában, jó közelítést jelent a piacot felügyelő ható sági és
szakértőket tömörítő civil szervezet részéről. 

Bár a korábban említett szabványok és az ENSZ osztá -
lyozási keretrendszere elsősorban a szenek, illetve az ér -
cek miatt fejlődtek, s fejlődnek jelenleg is, a nemfémes
szilárd ásványi nyersanyagoknak is megvan a helyük a
szab vá nyok ban, s az ENSZ osztályozási keretrend sze ré -
ben. Az ide tar tozó elsődleges és a másodlagos ás vá nyi
nyersanyagok nemzetközi szabvá nyoknak megfele lő osz -
tá lyozása napirenden van mind az ENSZ osztályozási
rend szerben (HORVÁTH et al. 2016a, WINTERSTETTER &
FELLNER 2015), mind pedig a CRIRSCO-PERC jelentési
szabvány EU-val való elfogad tatása kapcsán (COSI 2014).

Az ún. aggregátumok (pl. homok, kavics, zúzott kő;
SARMa szótár alapján) hazai osztályozásának a nem -
zetközi szabványok és a UNFC-2009 szerinti megfelelteté sé -
vel az ENSZ fórumon (HORVÁTH et al. 2014; www.snapsee.eu)
és hazai projektben (HORVÁTH et al. 2015) egyaránt foglal -
ko zunk. Ebben a cikkben bemutatjuk a hazai nemfémes
szilárd ásványvagyon nyilvántartását, valamint a
CRIRSCO típusú szabványok (JORC és PERC) és az
ENSZ osztályozás (UNFC-2009) szerinti megfelel tetését
(harmonizáció).

Módszerek

A projekt során tanulmányoztuk a hazai nemfémes, 
szi lárd ásványvagyon-nyilvántartást és a szilárd ásványi
nyers anyagokra vonatkozó nemzetközi osztályozási rend -
sze reket, valamint azt, hogy a jelenlegi nyilvántartás hogyan
hangolható össze ezekkel.

Alapvető fontosságú volt a harmonizáló dokumen -
tumok (Bridging Documents) használata, amelyek meg -
adják az átso ro lási lehetőségeket az ENSZ osztályozás
(UNFC-2009) és a CRIRSCO rendszer között. Így előállt
egy kulcs az inhomogenitás ismeretében vagy annak való -
színűsítésé vel. A hazai Állami Ásványi Nyersanyag és
Geotermikus Energia Nyilván tartásban (ÁÁGNY) sze -
replő adatokat ennek a kulcsnak az alkalmazásával
számítottuk át egy sze rűen numerikus alapon, illetve dol -
goztunk ki egy algorit must a harmonizáció elősegítése
érdekében.  

A hazai nemfémes, szilárd ásványinyersanyag-

vagyon nyilván tartás

Az MBFH Ásványvagyon-gazdálkodási és Nyilvántar -
tási Osztálya által fenntartott ÁÁGNY a bányavállalkozók
vagy engedélyesek bevallása alapján tartalmaz adatokat a
földtani, a műrevaló, a nem műrevaló, a nem műrevaló va -
gyonból tartalék és a végleges pillérben lekötött műrevaló
vagyonra (lásd: Fogalomtár) vonatkozóan bizonyított
(A+B), kimutatott (C1), következtetett (C2) vagyonok te kin -
tetében. Ezen kívül az ÁÁGNY-ban megtalálhatók a
bevallásokból származó, tárgyévben keletkező meddő, illet -
ve bányászati hulladékra (inert, nem inert, veszélyes) vonat -
kozó adatok is. 2007. január 1. óta az ipari vagyon nincs
nyilvántartva az ÁÁGNY-ban.

Az ÁÁGNY a nyersanyagok azonosítására különböző
kódokat használ. A korábbi Központi Földtani Hivatal
(KFH), Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ) jogszabályi
előírásainak követése mellett használja az újabb MBFH
kódokat is, biztosítva a változások időbeni nyomonkövet -
hetőségét. Az ÁÁGNY-ban szereplő ásványi nyersanyagok
többféle kód szerint vannak tárolva, melyeket két jogszabály
ír elő. Az egyik a „Tájékoztatás az ásványi nyersanyagfajták
megnevezéséről és kódjairól” szóló 1744/1995. (Bá.K.5.)
MBH közlemény (régi kódok). A másik „Az ásványi nyers -
anyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, vala -
mint az értékszámítás módjának meghatározásáról” szóló
54/2008. (III. 20.) kormányrendelet, amely a bányajáradék-
bevallást segíti (új kódok). Az ásványi nyersanyagok föld -
tani és kitermelhető vagyon adatainak hosszú távú (1979 óta
tartó) kezelése érdekében a gyakorlatban a régi és az új
kódok használata is nélkülözhetetlen. 

A harmonizáció szempontjából ennek az a jelentősége,
hogy a hazai nyilvántartásban ezeken a különböző kódokon
rögzített, földtani ismeretességen (megkutatottság) alapuló,
ásványinyersanyag-mennyiségi adatok találhatók és hasz -
nál hatók fel a nemzetközi jelentési szabvány vagy az ENSZ
osztályozási keretrendszer szerinti megfeleltetés során.

Magyarország nemfémes szilárd ásványinyersanyag -
va gyo nát körülbelül 3000 rekordon tartja nyilván az
ÁÁGNY. Ez a működő, bezárt, szünetelő bányaterületekre
és „szabad területekre” vonatkozó számérték évente változ -
hat a bányakapitánysági határozatok alapján felvett új terü -
le tek, a bányabezárások és bányanyitások függvényében.
Minden nyilvántartott előforduláshoz tartozik egy bánya -
terü leti kód, amely 9 karakterből áll a következők szerint: 
1–2. karakter: megye kód, 3–4. karakter: városkörnyék kód,
5–7. karakter: helységnév kód, 8–9. karakter: egyedi kód
(nyilvántartás beli hely). 

A nyilvántartás megfeleltetése a nemzetközi

osztályozási rendszereknek

A jelenlegi nyilvántartás kizárólag a földtani isme -
retesség alapján osztályoz, ezzel szemben a nemzetközi
gya kor latban gazdasági, társadalmi, műszaki és egyéb
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szem pontokat is figyelembe vesznek az osztályozás során
(HORVÁTH et al. 2016b, ebben a kötetben). Ez az adathiány
megnehezíti a harmonizációt. A UNFC rendszerben csak a
G kategóriát lehet ez alapján kijelölni, a CRIRSCO szerint
viszont megadható a vagyonkategória. Ezért CRIRSCO

szerinti harmonizációt választottuk, amely szükség esetén
átkonvertálható a megfelelő UNFC osztályokba. 

2010-ben megjelent egy útmutató, amely az orosz osz -
tályozási rendszer és a CRIRSCO sablon összehan golá -
sához nyújt segítséget (FGU GKZ & CRIRSCO 2010).
Mivel az orosz és hazai osztályozási rendszer alapja ugyan -
az, az útmutató a magyar nyilvántartáshoz is használható
(HORVÁTH et al. 2016b, jelen kötet, VII. táblázat).

Az útmutató szerint az A, B, C1 és C2 kategóriák
megfeleltethetők a CRIRSCO rendszer vagyonkate góri ái nak.
A felderített és részletesen megkutatott vagyon közötti határt a
C1 kategórián belül, az ún. komplexitás alapján húzták meg. A
magyar gyakorlatban ez az inhomogeni tás nak felel meg,
amely a terület összetettségét kifejező mérő szám (l. Foga -
lomtár HORVÁTH et al. 2016b, jelen kötet). Az orosz rendszer 4
komp lexitási csoportjával szemben nálunk 5 részre osztották
az inhomo genitást (SOMOS 1982). Az orosz definíciókat meg -
vizsgálva végül összevontuk a két utolsó kategóriát, így ha a
tömbök száma nagyobb, mint 160 db/km2, a „nagyon zavart,
külö nösen inhomogén” kategóriába sorolandó.

Az inhomogenitás szerepel a szenek és ércek nyilvántar -
tásában, a nemfémes szilárd ásványi nyersanyagokéban
azon ban nem. Ahhoz, hogy CRIRSCO szerinti megfelel -
tetés precízen elvégezhető legyen, szükséges az inhomoge -
ni tás nyilvántartása is. Amíg ez nem áll rendelkezésre, nem -
fémes, szilárd ásványinyersanyag-lelőhelyek esetén feltéte -
lez hetjük, hogy az inhomogenitásuk az első három kategó -
ria valamelyikébe tartozna, tehát a teljes C1 vagyon részle te -
sen megkutatott vagyonnal egyenértékű.

A CRIRSCO definíciója szerint az ásványvagyon a mó -
dosító tényezők figyelembe vételével ásványinyers anyag -
készletté minősíthető át. A hazai nyilvántartás nem tart nyil -
ván olyan információkat, amely módosító ténye ző ként fel -
hasz nálható lenne, azonban ha egy bánya működik — azaz
van érvényes Műszaki Üzemi Terve —, akkor gaz dasági

szem pontból rendben van, a környezetvédelmi elő írá soknak
megfelel stb., tehát a módosító tényezők telje sül nek. E gon -
do latmenet alapján a működő bányák ásvány vagyona
készletté minősíthető. Eddig elvégzett esettanul mánya -
inkban ezt a logikát követtük (1. ábra).

Ha a CRIRSCO szerinti átsorolást a fentiek alapján
elvégezzük, a harmonizáló dokumentum (UNECE 2013)
alap ján már csak egy lépés a UNFC osztályok megadása.

Esettanulmány

A következőkben Borsod-Abaúj-Zemplén megye példá -
ján keresztül mutatjuk be a megfeleltetés használhatóságát.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye ásványi nyersanyagokban
gaz dag, a nemfémes, szilárd ásványi nyersanyagok szinte
min den főcsoportja megtalálható itt. Esettanulmányunk so -
rán a következő csoportosítást alkalmaztuk: homok, ka vics,
építőkő, agyag, ipari ásványok, egyéb. Az „egyéb” kategó -
ria tartalmazza a perlitet, a szervesanyag-tartalmú kőzeteket
és az „egyéb nyersanyagként” nyilvántartott ásványvagyont
(I. táblázat).

A 2. ábra bemutatja a jelenlegi nyilvántartás adatait.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye nemfémes, szilárd ásványi
nyersanyagai közül a kavics mennyisége a legjelentősebb,
ezt követi az építőkő. Ezen kívül homok, agyag, ipari
ásványok és egyéb ásványi nyersanyagok is előfordulnak.
Az osztályozást tekintve a C1 és C2 kategóriák aránya közel
azonos, míg az A+B kategória ennél jóval kisebb mennyi -
séget képvisel.

Az előző fejezetben ismertetett módszertan alapján ezek
a kategóriák megfeleltethetők a CRIRSCO szabványcsalád
részletesen megkutatott és felderített vagyonkategóriáinak.
Mivel az inhomogenitásról nincs adatunk, és feltételeztük,
hogy az előfordulások nem nagyon összetett felépítésűek, a
megfeleltetés után az A+B és C1 kategóriák összevontan
alkotják a részletesen megkutatott vagyont, a C2 pedig a
felderített vagyont (3. ábra).

Ha a módosító tényezőket is figyelembe vesszük — jelen
esetben, más adatok híján azt, hogy működik-e a bánya —
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1. ábra. A CRIRSCO szerinti konverzió menete

Figure 1. The process of conversion according to CRIRSCO



akkor a CRIRSCO készletkategóriáit is használhatjuk. Ezt
a 4. ábra mutatja be.

A CRIRSCO kategóriák a UNECE-EGRC módszere
(UNECE 2013, HORVÁTH et al. 2016b, jelen kötet, VII. táb -
lázat) alapján egyszerűen megfelel tethetők a UNFC
osztályoknak, ezt az 5. ábra szemlélteti.
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I. táblázat. Az esettanulmányban alkalmazott csoportosításhoz tartozó,
54/2008 kormányrendelet szerinti főcsoport- és csoportnevek

Table I. Main group and group names of Governmental Decree No. 54/2008

belonging to the classification applied in the case study

3. ábra. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nemfémes szilárd ásványvagyon-
nyilvántartás (2013. 01. 01.) CRIRSCO kategóriák szerint

Figure 3. Non-metallic raw material inventory (01/01/2013) of Borsod-Abaúj-

Zemplén County according to the CRIRSCO categories (sand, gravel, building

stone, clay, industrial minerals, other). Light blue: measured resource; dark blue:

indicated resource

4. ábra. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nemfémes szilárd ásványvagyon-
nyilvántartás (2013. 01. 01.) CRIRSCO kategóriák szerint, módosító tényezők
alkalmazásával

Figure 4. Non-metallic raw material inventory (01/01/2013) of Borsod-Abaúj-
Zemplén County according to the CRIRSCO categories, taking into account
Modifying Factors (sand, gravel, building stone, clay, industrial minerals, other).
Light green: proved reserve; dark green: probable reserve; light blue: measured
resource; dark blue: indicated resource

2. ábra. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nemfémes szilárd ásványvagyon-
nyilvántartás (2013. 01. 01.) a jelenlegi besorolás szerint

Figure 2. Non-metallic raw material inventory (01/01/2013) of Borsod-Abaúj-

Zemplén County according to the recent classification (sand, gravel, building stone,

clay, industrial minerals, other)



Az 6. ábrán együtt látható az eredeti, a CRIRSCO szeri n ti
és a módosító tényezők alkalmazása utáni besorolás, vala -
mint a UNFC szerinti osztályozás is. 

Délkelet-európai kitekintés

2012–14 között zajlott a SNAP-SEE (Sustainable
Aggregates Planning in South East Europe — Fenntartható
Aggregátumtervezés Délkelet-Európá ban) elnevezésű, EU-
támo gatott pro jekt, amely a nemfémes, szilárd ásványi
nyersanyagok egyik nagy csoportjával, az aggregátumokkal
foglalkozott. Az aggregátumok természetes vagy mes ter -
séges eredetű, szemcsés vagy dara bos agyagok, amelyeket

eredeti formá jukban vagy kötőanyaggal szilárdítva épületek
vagy közművek építéséhez használnak fel. Eredetük szerint
beszél hetünk elsődleges (homok, kavics, zú zott kő) és
másodlagos (építési-bontási hulladék, bányameddő, építési
munká la tokból származó talaj és kőzet, erőművi pernye,
salak) aggregátu mok ról. A SNAP-SEE projekt célja az agg -
regátumtervezést megalapozó esz köz tár elkészítése volt.

A projekt során azt is felmértük, hogy jelenleg Délkelet-
Európában ho gyan történik az ásványi nyers anyagok nyil -
vántartása (7. ábra). A legtöbb volt szocialista ország az
1913-as torontói világkongresszuson bemutatott, orosz
rend  szerként ismert, hagyományos osztályozási rends zert
használja, míg Ausztria, Olaszor szág és Görögország saját,
nemzeti rend  szert alkalmaz. 

Albánia saját osztályozási rendszert használ az ásványi
nyersanyagok osztá lyozására, amely minden elsőd leges
nyers anyagtípusra alkalmazható. Nincs összhangban a nem -
zetközi rendsze rek kel, de történtek kezdeményezések a
harmonizáció érdekében. Ausztriának saját osztályozási
rendszere van, amely eredetileg a UNFC-re épült, azonban
ma már nem összeegyeztethető a nem zet közi rendszerekkel.
Bosznia-Herce govina törvénye előírja a nemzeti osztá lyo zási
rendszer használatát, amely meg egyezik a hagyomá nyos
(orosz) rendszerrel. Bulgária nemzeti rend sze re össz hangban
van a UNFC-vel. A különböző forrásokból származó ada to -
kat harmonizálják. Görögországban térin for matikai alapú
adatbázisban tar t ják nyilván az ásvány vagyonra vonatkozó
adatokat. Az adatbázis nem alkalmaz egységes osztályozási
rendszert, az adatokat a vállalko zóktól megkapott formában
tartják nyil ván. Horvátország (a hagyományossal megegye -
ző) nemzeti osztályozási rend szert használ. Olaszország se
nemzeti, se nemzetközi osz tályozási rendszert nem használ
az ásvány vagyon osztá lyo zására. Jelenleg zajlik egy olyan
rendszer létrehozása, amely megfelel a nemzetközi szabvá -
nyoknak. Monteneg róban a hagyományos rendszert hasz -
nálják. Romá niában 1998 óta a UNFC szerint működik a nyil -
ván tartás, korábban ott is a hagyományos rendszert hasz -
nálták. Szerbiában a hagyományos rendszernek megfelelő
nemzeti rendszert hasz nálnak, azonban a hivatalos (tör -
vény be fog lalt) ásvány vagyon- és ásványi nyersanyag -
készlet-defi níció megegye zik a PERC definí ciójával. Az
osztályozási rendszert jelenleg felülvizsgálják, és a PERC-
cel össze han golt rend szert terveznek bevezetni. A vállal -
kozók egy része már most is a PERC-nek megfelelően írja
meg az éves jelen tést. Szlovákiában a hagyományos osz -
tályozási rend szert hasz nálják. 1999-ben tesztelték a UNFC
alkalmazhatós ágát lignit-, mangán- és vasérctelepeken.
Szlo vé niában a hagyo mányos osztályozási rendszert hasz -
nálják. Török ország ban a 2010 előtt használt osztályozási
rendszer első sorban a föld tani ismeretességre épült. Jelen -
leg folyamatban van az ENSZ szabvány alkalmaz hatósá -
gának vizsgálata. Néhány cég a CRIRSCO szabvány -
családba tartozó, kanadai CIM szabvány szerint adja le a
jelentését (PARKER et al. 2015, SNAP-SEE).

Hazánk mellett Románia, Szerbia és Törökország is
rendszeresen képvi selteti magát a UNECE-EGRC (az ENSZ
Európai Gazdasági Bizott ságának Vagyon osztá lyozással

Földtani Közlöny 146/2 (2016) 151

6. ábra: A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nemfémes szilárd ásványvagyon-
nyilvántartás (2013. 01. 01.) UNFC osztályok szerint

Figure 5. Non-metallic raw material inventory (01/01/2013) of Borsod-Abaúj-

Zemplén County according to the UNFC classes (sand, gravel, building stone, clay,

industrial minerals, other)

6. ábra. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nemfémes, szilárd ásványvagyon-
nyilvántartás (2013. 01. 01.) – összesítés

Figure 6. Non-metallic raw material inventory (01/01/2013) of Borsod-Abaúj-

Zemplén County – summary. Light green: proved reserve; dark green: probable

reserve; light blue: measured resource; dark blue: indicated resource



foglal ko zó Szakértői Csopor tja) évente meg ren dezett genfi
ülésén.

Következtetések

A CRIRSCO típusú nemzetközi szabványok (JORC és
PERC kódok) és az ENSZ osztályozási keretrendszer
(UNFC-2009) releváns dokumen tu mai nak értéke lésével,
ezeknek a hazai ás ványvagyon-nyil vántartási rendszer szer -
 ke ze tével, adata ival való összeha sonlításával, a kapott ered -
mé nyek alapján megálla pítható, hogy a hazai nyilvántar -
tásban sze replő, megkutatott sági kategóriákon alapuló,
nemfémes, szilárd ásványi nyersanyagvagyon-adatok —
kiegészítő adat szol gáltatás mellett (inhomogenitás) —
megfelelhetők a nemzetközi szab vá nyok nak. 

Ahhoz, hogy maradéktalanul meg lehessen valósítani a
harmonizációt a nemfémes, szilárd ásványvagyon hazai
osztályozásának és nyilvántartásának harmoni záció ját,
szükség van az inhomogenitás figyelembe vételére. Ez az új
kutatási területeken és a működő bányák esetében
vállalkozói adatszolgáltatást, a bezárt bányák, illetve koráb -
bi kutatási területek esetében pedig további vizsgálatokat

igényel (adatgyűjtés, értékelés). A CRIRSCO típusú osztá -
lyozással (JORC, PERC) való harmonizációs lehetőségek
kapcsán megállapítható, hogy a hazai ásványvagyon-nyil -
ván tartás adatai vagyon szintig megfeleltethetők (felderített
és részletesen megkutatott vagyonok), a készletszintű nyil -
vántartás (valószínűsített és bizonyított készletek) azonban
nem valósítható meg. Ehhez az összes módosító tényező
figye lembe vételére szükség van. Ugyanígy az ENSZ
osztályo zással való harmonizációban a geológiai ismere -
tességre („G”) és a megvalósíthatóságra („F”) vonat ko zó an
állnak rendelkezésre adatok a hazai ás ványvagyon-nyilván -
tar tásban. A gaz  da sági–társadalmi realitást („E”) leíró
adatok gyűjtése és nyilvántartása jelen leg nem feladata a
földtani intéz ményrendszernek. Itt közvetett adatfel hasz -
nálásra van lehetőség (pl. működő bánya: E1). A fel készülés
megtörtént az MFGI és az MBFH részéről az ásványi nyers -
anyagok, ezen belül a nemfémes, szilárd ásvá nyi nyersanya -
gok vonat kozásában is a nemzetközi jelentési szabvá -
nyokkal, illetve az ENSZ ásvá nyi nyersanyag-osztályozási
rendszer rel való harmonizá cióra. Ez az EU közösségi
jogalkotás és a szabályozás tag országi végre hajtásának a
függvénye. Az EB EIP SIP egyik pénzügyi eszköze, a
H2020 projekt finanszírozás is ezt a célt szolgálja.
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6. ábra. Ásványi nyersanyag-nyilvántartás Délkelet-Európában. Az évszámok a UNECE-EGRC ülésein való részvételt jelölik (2013–2015)

Figure 6. Mineral inventory in South East Europe. Dates indicate the participation on UNECE-EGRC sessions between 2013 and 2015
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