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1. A Diplomamunka célja és tartalma 
 

Diplomamunkámat a Központi Statisztikai Hivatal részére 2001/2002-ben kifejlesztésre 

kerülo Agrárstatisztikai Térinformatikai Rendszer fejlesztése során készítettem. A projektbe 

lehetoségem nyílt bekapcsolódni, így részletesen megismerkedtem az EU mezogazdasági 

statisztikájával, az agrárpolitikákban használatos információs rendszerekkel és nem utolsó 

sorban az agrárstatisztika jogi hátterével. 

 

Elsodleges célom bemutatni, hogy miképpen alkalmazzák a térinformatikát az európai uniós 

agrártámogatási rendszer ellenorzési oldalán. Részletesen foglalkozom az Integrált Igazgatási 

és Ellenorzési Rendszer (IIER) jogszabályi hátterével, tervezésével, megvalósításával, 

muködésével és a jövoben várható alakulásával. A téma aktualitását az is mutatja, hogy 

hazánkban az IIER kialakítás elott áll, így azt is elemzem, hogy milyen lehetoségek állnak 

rendelkezésre a rendszer magyarországi kialakítására. 

 

A diplomamunka hét fejezete a következo témakörökrol szól: 

• Milyen irányban fejlodik az EU Közös Agrárpolitikája (KAP), hogyan történik a 

politikák tervezése, és milyen a tervezés információ igénye? 

A KAP az EU egyik összetartó pillére, amely meghatározza és muködteti az EU 

tagállamaiban a mezogazdaság egységes intézkedési rendszerét. A KAP tervezését, új 

döntések meghozatalát igen összetett információs háttér segíti, amely a szabályozás 

minden területére kiterjed. A jelenlegi statisztikai rendszerek mellett egyre több 

információs rendszerben megjelent a térinformatika is. Nem csak a KAP történetérol 

és reformjairól lesz szó, hanem a KAP-ot támogató legújabb agrár-környezetvédelmi 

és vidékfejlesztést segíto hagyományos adat-tárházakról és földrajzi információs 

rendszerekrol is. 

• Mik a térinformatika általános ismérvei? 

A térinformatika tudománya egyrészt a számítástechnika nyújtotta új lehetoségekbol, 

másrészt abból a társadalmi és tudományos igénybol alakult ki, amely a felgyülemlo 

és lassan kezelhetetlenné váló térinformációk rendszerezését és kezelését sürgette. 

Bemutatom a térinformatika legfontosabb fogalmait, a földrajzi információs 

rendszerek felépítését, adatmodelljeit és muveleteit. 
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• Mi az IIER feladata, milyen jogszabályi háttere alakult ki, milyen részekbol áll? 

A KAP reformot követoen szükséges volt egy olyan rendszer létrehozása, amely 

lehetové teszi a benyújtott támogatási kérelmek valóságalapjának gyors 

megvizsgálását, segíti a támogatások elosztásának irányítását, logikusan kapcsolódik a 

korábbi támogatási rendszerekhez és a kötelezo statisztikai adatszolgáltatásokhoz. Ez a 

rendszer az IIER. 

• Hogyan történik egy mezogazdasági térinformatikai rendszer tervezése? Milyen 

térinformatikai funkciók vannak egy ilyen rendszerben 

Informatikai projektek esetén nagyon fontos a gondos tervezés. Bemutatom az IIER 

jogi szabályozását, a rendszerrel szemben támasztott követelményeket és a 

követelményeket teljesíto térinformatikai funkciókat. 

• Hogyan muködik az egyes tagországokban a parcella azonosító rendszer? 

A parcella azonosító rendszer egyedileg azonosítja támogatott mezogazdasági 

földrészleteket. A tagországok különbözo megoldásokkal valósították meg a parcella 

azonosító rendszert. 

• Hol tart Magyarország az IIER megvalósításában? Milyen lehetoségek állnak 

rendelkezésre a rendszer kialakításához? 

Az uniós csatlakozási tárgyalásokon vállaltuk, hogy belépésre elkészül a magyar IIER 

is. Bemutatom a magyar IIER jelenlegi helyzetét és a parcella azonosító rendszer 

kialakításához rendelkezésre álló muszaki lehetoségeket. 
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2. Bevezetés 
 

A számítástechnika fejlodése az elmúlt néhány évtizedben töretlen volt. Ennek hatásaként új 

módszerek jelentek meg a kutatásokban is. A tértudományok, így a földrajz, a 

földtudományok, a mezogazdasági tudományok új lehetoséggel bovültek, amit a tér és a 

térbeli információk számítógépes tárolása tesz lehetové. Az információk 80 %-a helyhez 

kötodik, úgynevezett térbeli információ. Célszerunek látszik az adatokat olyan adatbázisban 

tárolni, amelybol egyben helyükre is következtethetünk. Megfigyelheto, hogy a térinformatika 

felhasználóinak köre egyre bovül [4, 22, 23]. A felhasználók egy részét a geográfus 

szakemberek alkotják. Az ingatlan-nyilvántartás, a közmuvezetékek nyilvántartása, a 

városfejlesztés, a területfejlesztés, új muszaki létesítmények, környezeti hatásvizsgálatok, a 

természeti eroforrások nyilvántartása mind-mind térinformatikával oldható meg a legjobban. 

 

A térinformatika segíti a tervezést, a modellalkotást, a modellezést, a döntéshozatalt, a 

nyomon követést és a folyamatok ellenorzését. Így nem meglepo, hogy az Európai Unió 

agrárszektorában és a vidékfejlesztésben számos térinformatikai alkalmazás található. 

Példaként említheto a kohéziós politika eredményességét figyelemmel kíséro önkormányzati 

összefogások monitoring rendszere Finnországban. A CORINE Land Cover program során 

Európa felszínborítottsági térképét állították elo, míg a LUCAS programban a földhasznosítás 

nyilvántartását célozták meg. Az Unió Közös Kutatóközpontja által indított MARS projekt 

keretében távérzékeléses módszereket kutatnak a mezogazdaság nyomon követésére. Ez a 

projekt kiemelt jelentoséggel bír a mezogazdasági támogatások szempontjából, mert 

eredményeit a késobb bemutatott Integrált Igazgatási és Ellenorzési Rendszerben is 

felhasználják. A MARS projekt négy, egymástól jól elkülönülo tevékenységet foglal 

magában: 

• a támogatási csalások elleni küzdelem, 

• terméshozam monitoring, 

• különleges felmérések, 

• új szenzorok és módszerek kutatása. 

A projektben tesztelték a különbözo muhold- és légifelvételekkel kapcsolatos kiértékelési 

eljárásokat, a parcella azonosító rendszert valamint a szolo- és olívaültetvények számítógépes 

automatikus számlálását [15, 17, 24]. A projekt során rendszeresen közölték a 

terméshozambecslésre és a termoterületre vonatkozó adatokat, valamint területalapú 
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mintavételezési eljárásokat dolgoztak ki a KAP információ igényének kielégítésére. A 

negyedik alprojekt keretében a legújabb távérzékelési szenzorok mezogazdasági támogatási 

alkalmazásának kutatását végzeték. A KAP jelentoségét az adja, hogy az uniós költségvetés 

felét a mezogazdaságra és vidékfejlesztésre költik. A KAP tervezéséhez és muködtetéséhez 

nagy mennyiségu információra van szükség, amit informatikai háttér biztosít [9]. Az 

információkat elsosorban statisztikai és egyéb információs rendszerekbol nyerik. Ma talán az 

IIER parcella azonosító rendszere a legkiforrottabb uniós mezogazdasági térinformatikai 

rendszer, amelynek feladata a mezogazdasági támogatások ellenorzése. Magyarország EU 

csatlakozásának is kiemelt területe a KAP hazai elokészítése, összehangolása, majd a KAP-

hoz való csatlakozás és a hazai intézményrendszer teljes megvalósítása. A mezogazdasági 

támogatások egyik feltétele az IIER létrehozása. Az implementációhoz elengedhetetlen az 

uniós rendszer és az eddigi tapasztalatok ismerete, amit részletesen bemutatok. 
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2.1. A legfontosabb rövidítések 

 

Az uniós agrárpolitika rendkívül bürokratikus és nagyon sok rövidítést alkalmaznak, másrészt 

a térinformatikai szaknyelvben is sok helyen szerepel a projektek, különbözo adatbázisok, 

információs rendszerek nevének rövidítése. A könnyebb megértés érdekében felsorolom a 

legfontosabb rövidítéseket. A teljes lista az utolsó fejezet után található. 

 

EK – Európai Közösség 

EMOGA – Európai Mezogazdasági Orientációs és Garancia Alap 

EU – Európai Unió 

FIR – Földrajzi Információs Rendszer 

GIS – Geographical Information System 

IIER – Integrált Igazgatási és Ellenorzési Rendszer 

KAP – Közös Agrárpolitika 

LUCAS - Földhasználati és Felszínborítottsági Statisztikai Rendszer 

NUTS – Nomenclature of Territorial Units Statistics, Terület Egységek Statisztikájának 

Nómenklatúrája 

PAR – Parcella Azonosító Rendszer 
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3. Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája 
 

3.1. A KAP története és jelenlegi helyzete 

 

A Közös Agrárpolitika meghatározza és muködteti az EU tagállamaiban a mezogazdaság 

egységes intézkedési rendszerét. Az Unióban a mezogazdasági és vidékfejlesztési politika 

szorosan összefonódik. A vidékfejlesztés komplex gazdasági egységként kezeli a vidéki 

területeket. A mezogazdaság élelmiszerellátást és foglalkoztatást biztosító kulcságazat. 

Európa országaiban nagy múltra tekint vissza a protekcionista mezogazdaság. Már a Római 

Szerzodésben megfogalmazták a legfontosabb agrárpolitikai célokat: 

• a mezogazdasági termelok életszínvonalának emelése; 

• a mezogazdasági termelékenység növelése; 

• az agrárpiac stabilizációja; 

• élelmiszer önellátás biztosítása; 

• a termeloi és a fogyasztói árak stabilitása. 

 

Napjainkra magas fokú specializáció alakult ki, nagyrészt belterjes árutermelo gazdaságokkal. 

A birtokszerkezetet a kis- és középbirtokok jellemzik 1-2 hektártól 50 hektárig. A gazdaságok 

ma drágán termelnek. A múltban nagyfokú bizonytalanság jellemezte a szektort. A 19. század 

óta a protekcionizmus elve érvényesült. A kisebb gazdák fokozatosan lemaradtak és a 

nagyobb gazdaságoknak bérbe adták vagy eladták területeiket, így lassú földbirtok-

koncentráció ment végbe. 

 

Az 1962. július 20-án életbelépett Közös Agrárpolitika szükségessé tette a támogatások és a 

piacszabályozás egységesítését. Ezek mindegyike valamilyen közösségi jogszabály formáját 

öltik. A közösségi jogszabályok 80 ezer oldalnyi anyagot tesznek ki. Ennek fele, tehát 

mintegy 40 ezer oldalnyi joganyag a mezogazdaságra vonatkozik. Ebbol is látszik, hogy a 

mezogazdaság az EU legszabályozottabb területe. Mindez azért alakult így, mert az EU teljes 

költségvetésének egy idoben 80, majd hosszú ideig 50, 2000-tol 45%-át a mezogazdaságra 

fordítják. Megteremtették az egységes piacot, érvényesítették a közösségi preferenciákat és a 

finanszírozásra létrehozták az Európai Mezogazdasági Orientációs és Garancia Alapot 

(EMOGA). Ez az alap a lefölözésbol és a tagországok GDP-inek 1,2%-ából muködik. 

Kialakították a közös árszabályozást, a közös kereskedelmet, a közös kereskedelmi struktúrát, 
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bevezették a piaci rendtartásokat, amelynek alappillére az árszabályozás volt. Elore 

meghatároztak különféle adminisztratív közös árakat (irányár, zsilipár stb.). Bevezették a 

mezogazdasági ártámogatásokat, az exporttámogatásokat, a kvótákat, az importvámot, a 

mezogazdasági piacok, jövedelmek védelmét és a kutatási támogatásokat. Az irányárakat az 

Unió Tanácsának mezogazdasági miniszterei minden évben elore meghatározták. Az 

intervenciós ár a garantált ár. Túlkínálat esetén minden terméket az Intervenciós 

Ügynökségek felvásároltak. A zsilipár a belso piacot védo ún. küszöbár, amelynél 

alacsonyabb áron nem importálhattak a tagországok. Az exporttámogatás a belso, általában 

magasabb ár és a világpiaci ár különbsége. A gazdák a magas önköltség miatt enélkül nem 

tudták volna eladni termékeiket. Az exportilleték akkor lépett életbe, ha a világpiaci ár az 

intervenciós árat meghaladta. A behozatalt a kvóták és a vámok korlátozták. A lefölözés a 

zsilipár és az importár különbözete, amely a költségvetésbe került befizetésre import esetén. 

 

A termelés volumene 1973-1988 között évi 2%-kal, a fogyasztás évi 0,5%-kal nott. A Római 

Szerzodés 39. cikkelyének célkituzései megvalósultak. Jelentos mértékben csökkent az 

agrárfoglalkoztatás aránya. Az átlagos birtokméret 17,6 ha-ra nott, valamint lassult a falvak 

elnéptelenedése. A 80-as évekre KAP saját sikerének áldozata lett, mert a támogatások 

hatására óriási túltermelés lépett fel, 1988-ra 12,3 milliárd ECU értéku intervenciós készlet 

halmozódott fel. 

 

A KAP korrekciójára a 80-as években került sor. A korrekció fobb céljai: 

• a túltermelés megszüntetése; 

• a mennyiségi termelésrol a minoségi termelésre való áttérés; 

• az intenzív termelésrol az extenzívre való áttérés; 

• a környezet védelme. 

 

1982-ben a Bizottság új irányelveket határozott meg. A restriktív árpolitika megcélozta az 

árak csökkentését és közelítését a világpiaci árakhoz. Az intézményi árak befagyasztásra 

kerültek. Mennyiségi korlátozásokat léptettek életbe, bevezették a garanciaküszöböt (csak az 

elore meghatározott mennyiséget vásárolták fel), a termelési kvótákat, a közös felelosségadót 

(adóval sújtották, aki többet termelt). Beindult a területpihentetési program, amely csak a 

szántóföldek 2,5%-át érintette. Ez a reform nem váltotta be a hozzáfuzött reményeket. 
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A KAP újabb reformjára 1992-ben került sor, amely egyaránt belso és nemzetközi 

tényezoknek volt köszönheto. A rendszer belso logikája alapveto változásokat igényelt. Az 

árgaranciák a termelés és a készletek növekedéséhez vezettek. Ugyanakkor a mezogazdaság 

jelentosége csökkent. Az agrárpolitika integrációja egészen a 90-es évekig a globális 

agrárkereskedelem politikai hátterével ellentétesen ment végbe. Az egymást követo GATT 

fordulókat az EK és az USA közötti viták uralták. Az Uruguay-fordulón az USA követelte 

valamennyi támogatás 10 éven belüli felszámolását. 1991. júniusától az EK készségét fejezte 

ki a mezogazdasági védelem három fo területén végrehajtandó csökkentésekrol, 

könnyítésekrol (exporttámogatás, mezogazdasági termelok jövedelemtámogatása, szabadabb 

piacra jutás). 

 

A 92-es reform céljai: 

• Agrárárak csökkentése: a gabonafélék árgaranciáit három év alatt a világpiaci árakhoz 

kell igazítani. Az árcsökkentés, amelyet a közvetlen kifizetések kompenzálnak arra 

kell, hogy késztesse a termeloket, hogy kevésbé intenzív termelési eljárásokat 

alkalmazzanak, így csökkenhetnek a hozamtrendek. A közvetlen kifizetések feltétele a 

terület egy részének pihentetése. 

• Közvetlen támogatás és a termelés szabályozása: a mezogazdasági árak csökkenését 

közvetlen támogatásokkal (prémium) egyenlítik ki. A prémium alá eso termékek 

mennyisége korlátozott és szigorú feltételekhez van kötve. 

• A kistermelok preferált helyzete: a termelés korlátozása alól mentesülnek a 

kistermelok. 

• A termelés extenzívvé tétele: csökken a terméshozamokra irányuló késztetés. 

• A gazdák választási lehetosége: a termelok választanak, hogy az eloírt területarányt 

pihentetik vagy kistermeloként lépnek fel. 

• A természeti környezet megorzése: a mezogazdaságnak fontos szerepe van a 

természeti környezet, a hagyományos tájak megorzésében. A mezogazdasági 

támogatások 30%-át strukturális programok finanszírozására fordítják: a vizek 

védelmére, szántóterületek füvesítésére, erdosítésére, a biológiai mezogazdaság 

terjesztésére, az állattenyésztés extenzívvé tételére, környezetbarát termelési 

technológiák támogatására. 

• A közösségi kiadások behatárolása. 

• Új agrimonetáris rendszer. 
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A reform során szétválasztották az ár és jövedelempolitikát, csökkentették az árakat, és a piaci 

kedvezményeket felváltotta egy termeléstol független jövedelemkiegészíto támogatás. A 

vetésterülethez, valamint a termésmennyiséghez kötodo támogatások, illetve a kompenzációs 

prémiumok közvetlenül a gazdákhoz jutnak el. Ennek hatására sikerült visszafogni a 

termelést, csökkent az intervenciós készletek mennyisége és a mezogazdaságból élok száma. 

A mások oldalon viszont nagy munkaero- és idoigényes adminisztráció keletkezett. Az 

intézkedések az úgynevezett nagykultúrákat (gabona, olajosmagvak, fehérjenövények), a 

dohányt, az állattenyésztési ágazatok közül pedig a tejtermelést, a vágómarha- és a 

vágójuhtermelést érintik. 

 

A 90-es évekre elotérbe került vidék segítésének nézete, mert a vidéki társadalom hanyatlása 

veszélyezteti az egész társadalom jólétét és a gazdasági fejlodésben lemaradó térségek egyre 

inkább leszakadhatnak, végso soron elnéptelenedhetnek. Mindezek hatására új nézetek 

jelentek meg a vidék közösségi, kulturális, természeti értékeinek elismeréséért és 

megmentéséért. A legnagyobb mértéku támogatás ma is a mezogazdaságból éloknek jut, akik 

a vidéki társadalom gerincét alkotják. Támogatják továbbá a termelési szerkezetük 

modernizálására kényszerülo agrártérségeket és az alacsony fejlettségu, magas 

agrárfoglalkoztatottsággal rendelkezo, demográfiai eróziójú, kedvezotlen fekvésu, gyenge 

városhálózatú rurális térségeket. 

 

A 92-es reform megerosítését és kibovítését az Agenda 2000 dokumentum tartalmazza. 

Az Európai Bizottság dolgozta ki a legújabb reform fo céljait: 

• A versenyképesség növelése a mezogazdasági termékek belso árának csökkentésével. 

• Az európai termelési struktúra, a családi farmgazdaságokon alapuló agrármodell 

fenntartásának biztosítása. 

• A támogatások igazságosabb elosztása, a tagországok beleszólásának növelése. 

• Egyszerubb, átláthatóbb mezogazdasági politika kidolgozása. 

 

A reformjavaslatok kompromisszumos jelleguek, csak részben teljesítik a célokat. A keleti 

bovítés jelentosen megnöveli a tagállamok közötti különbségeket, ezért a támogatások 

összegét növelni, a felhasználás koncentrációját fokozni célszeru. A tervek szerint a 

mezogazdaság egyre kisebb hányadát fogja képezni a közös költségvetésnek. Ezzel szemben 

az EU 1999-es berlini csúcsán sem született döntés a támogatások jelentos csökkentésérol. 
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Igen jelentos változás lett volna, ha bevezetik a mezogazdasági közvetlen támogatások egy 

részének nemzeti finanszírozását, amit Franciaország, mint elsoszámú támogatott 

egyértelmuen ellenzett. A jövoben a támogatásokból egyre nagyobb hányad fog jutni 

vidékfejlesztésre, a vidéki tájjelleg megorzésére és a környezetvédelemre. Úgy tunik, hogy a 

jövobeli támogatások túlnyomó része e három tényezore fog kiterjedni, és ha lassan is, de 

tovább fog csökkenni a mezogazdaságból élok száma. Az Agenda 2000 szerint a 2002-es EU 

költségvetés 46,6%-át a mezogazdaság teszi ki. Ennek 90%-a, 2002-ben 39,4 milliárd € a 

közös agrárpolitika (KAP) finanszírozására költheto. A maradék 10%-ot vidékfejlesztésre 

költik. 

 

3.2. A KAP tervezése 

 

A KAP tervezésén és fejlesztésén az Európai Bizottság Mezogazdasági Foosztálya dolgozik. 

A kapcsolódó kutatási tevékenységet az Unió Közös Kutatóintézete (JRC) végzi. Több 

információs rendszer, köztük térinformációs rendszerek segítik a Közös Agrárpolitika 

tervezését és muködtetését. A KAP tervezésének alapját a statisztikai adatok jelentik [6]. Az 

uniós agrárstatisztikai rendszer nagyon bonyolult, emiatt a jövoben tervezik az 

egyszerusítését. A statisztikák több célt is szolgálnak: 

• mezogazdasági piacok elemzésével foglalkoznak, amivel megállapítható, hogy a 

különbözo események hogyan befolyásolják az agrárpiacot, ezáltal segítenek a 

reformintézkedések elokészítésében és meghozatalában; 

• kezelik a mezogazdasági piacot, mert részletes információt nyújtanak a piaci 

szabályok betartásához; 

• követik a mezogazdaság szerkezetének fejlodését és változásait, azonosítják a gyenge 

pontokat és támogatják a vidékfejlesztési politikát is; 

• támogatják a mezogazdasági modellek kialakítását, amelyet a hosszú és közepes távú 

elorejelzéseknél használnak fel; vizsgálják, hogy adott tényezo változása hogyan hat a 

többi tényezore; 

• segítik a közös költségvetés mezogazdasági kiadásainak programozását; 

• választ adnak a közös politikák különbözo igényeire, végzik a különbözo 

megállapodások hatásainak mérését; 
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Az ezredfordulón meghatározták és kibovítették a mezogazdaság közgazdaságtani tartalmát. 

Különbözo csoportokba rendezték a mezogazdaság ágazatait. Ez alapján határozzák meg a 

legújabb statisztikákat is. Sok hagyományos statisztika (farm szerkezeti felmérés, tenyészállat 

felmérés, termelési statisztika, nemzeti számlák, ár statisztika, mezogazdasági bevétel, 

munkaero) továbbra is kulcsfontosságú szerepet fog játszani a mezogazdasági statisztikai 

rendszerekben. 

 

Ma a mezogazdasági támogatások vidékfejlesztés irányába való eltolódásának lehetünk tanúi. 

Emiatt új információs rendszerekre van szükség, amelyek a mezogazdasági termékek 

értékesítését, a marketing tevékenységeket és a falusi turizmust segítik. A multifunkcionális 

mezogazdaság a következoket foglalja magában [6]: 

• Vidékfejlesztés (a vidéki foglalkoztatást és a felemelkedo vagy hanyatló helyzetben 

lévo ipart beleértve); 

• Környezeti szolgáltatások; 

• Tájtervezés, -rendezés; 

• Nem mezogazdasági jellegu gazdálkodói tevékenységek (pl. falusi turizmus); 

• További mezogazdasági tevékenységek (pl. különlegességek termelése, gazdaboltok). 

Az erdészet és halászat kiegészíto szerepe szintén ide értendo. 

A multifunkcionális mezogazdaság sokkal nagyobb szerepet játszik a gazdasági életben, mint 

a hagyományos értelemben vett mezogazdaság. 

 

Az egyes tagországok statisztikai hivatalait az Európai Unió Központi Statisztikai Hivatala 

(EUROSTAT) fogja össze. A tagországok központi statisztikai hivatalai kötelesek 

adatszolgáltatást nyújtani a EUROSTAT részére. Az Európai Agrárstatisztikai Rendszer 

hatalmas és folyamatos bovülésen megy keresztül. A rendszerben két nagy rész van. 

Egyrészrol az IIER, amely a birtokellenorzéssel foglalkozik, másrészrol pedig a NewCronos 

EUROFARM, amely a mezogazdasági elszámolásokkal foglalkozik. Az IIER hátterében álló 

szabályozások nem terjednek ki olyan muszaki részletekre, mint például hogy egy 

számítógépes rendszernek hogyan kell felépülnie. Emiatt az IIER tervezésének módja nagy 

eltéréseket mutat a jelenlegi tagállamokban. Ezzel ellentétben a NewCronos, amely az uniós 

mezogazdasági összeírások adatbázisa, meglehetosen szabályozott. A jegyzékekben jól 

meghatározták, hogy milyen elszámolásokat kell a EUROSTAT-hoz eljuttatni. Ami mégis 
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rugalmas, az az elszámolások elvégzésének módja (összeírás vagy felmérés) és ezen a téren a 

tagállamok között vannak is különbségek. 

 

A felmérések során többé-kevésbé azonos módszertant alkalmaznak, de ezen a területen is 

szükség van a harmonizációra. Problémát jelent, hogy a felmérések sok esetben nem egy 

idoben történnek, vagy néhány tagállam csak késéssel szolgáltat adatokat. A statisztikákra 

számos térinformatikai rendszer építheto, és manapság épül is, mert egyik fontos új igényként 

jelent meg a különbözo földrajzi egységekben való elemzés és összehasonlítás. A jövoben a 

távérzékelés fontos szerepet játszhat az agrárstatisztikában, várhatóan a teljes-köru felmérések 

egy részét több és gyakoribb mintavételezéssel helyettesítik. 

 

A jelenlegi statisztikai információs rendszerek témájukat tekintve két nagy részre bonthatóak. 

Az egyik a szerkezeti és konjunktúrális mezogazdasági statisztikák, a másik pedig a pénzügyi 

mezogazdasági statisztikák. A következokben ezeket mutatom be röviden. A cél a KAP 

tervezését szolgáló mezogazdasági statisztikai információs rendszerek áttekintése. 

 

3.2.1. Szerkezeti és konjunktúrális mezogazdasági statisztikák 

 

A mezogazdasági birtokszerkezet felmérések az EU mezogazdasági statisztikájának 

alappillérei. Pontos adatforrás a szociális-gazdasági helyzet és a birtokszerkezet változásának 

meghatározásához. Máig 13 teljes vagy részleges felmérést végeztek a közös agrárpolitika 

szabályozásaihoz igazodva. Új igények fogalmazódnak meg a statisztikával kapcsolatban. 

Egyik ilyen igény, hogy kisebb területi egységekre is legyenek szerkezeti adatok. 

 

A gyümölcsösök felmérése 1977-ben kezdodött és ötévenként hajtják végre. A felmérések 

eredményét a EUROSTAT „FRUCHTUS” adatbázisa kezeli. Magyarországon 2001-ben 

történt az EU-s követelményeknek megfelelo felmérés. A felmérés kulcstényezoi a gyümölcs 

fajtája, a fák kora és az idobeli feldolgozás. 

 

A szoloterületek teljes felmérése 10 évente történik. Idoközi felméréseket is végeznek, 

azonban ezek csak véletlenszeru mintavétellel történnek. Léteznek szolotermo vidék 

összeírások is, amelyeket folyamatosan frissítenek, de ezek nem felelnek meg a közösségi 

követelményeknek. Továbbá némely tagállam felállította a szoloregiszter információs 

rendszert, amin keresztül alapadatot szolgáltathat az Európai Bizottságnak. 
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Leginkább a termelési statisztikákat alkalmazzák a KAP irányításában. A legfontosabbak a 

földterületi, gabonatermesztési és állatállomány (beleértve a tejtermelést) adatok, mert ezek 

ismeretében sokkal hatékonyabb a belföldi és külföldi értékesítés rendszere, továbbá adatot 

szolgáltatnak a piacszabályozási intézkedések elokészítéséhez. A Bizottságnak szüksége van 

megbízható, friss és objektív módszerekkel eloállított adatokra. A gabonatermesztési 

felmérések 1975 óta folynak. A nem gabona jellegu magvas növények termelési statisztikája 

csak 1993-tól indult. Az állatállományra vonatkozó statisztikák szintén a 90-es évek elejétol 

kötelezoek. Ki kell emelni a sertés, a marha, a juh mennyiségi, vágási és elorejelzési 

statisztikákat, valamint a tej és tejtermék statisztikákat. 

 

Az EU agrárbirtok csoportosítása a gazdaságokat a birtok fajtája és egy gazdasági mutató 

(SGM) alapján különíti el. Az erre vonatkozó jogszabályok a Tanács 85/377-es és 96/393-as 

szabályozásai. A tipizálás fo célja a gazdaságok, régiók, országok közötti 

összehasonlíthatóság. A birtok típusa szerint 9 általános típust, 17 fotípust, 50 résztípust és 71 

altípust határoztak meg. Általában az egyes típusokba azok a gazdaságok tartoznak, 

amelyeknél a típust meghatározó növény a terület legalább 2/3-át lefedi. A gazdasági méret 

kiszámítására az SGM mutatót használják, amit úgy kapnak meg, hogy a bruttó termelési 

értékbol kivonják a minden munkafolyamatban fellépo költségeket. Eszerint 10 csoportot 

képeznek. A Birtok Könyvviteli Adathálózatban (FADN) hasonló módon csoportosítják a 

gazdaságokat. 

 

A KAP reform hatására 1996-ban bevezették az agrárstatisztikák fejlesztését szolgáló TAPAS 

programot. A program legfobb célja annak segítése, hogy a mezogazdasági statisztikák 

kielégítsék a KAP reform utáni információ igényét. A Mezogazdasági Foosztály anyagi 

támogatást nyújt a tagországoknak agrárstatisztikai rendszerük fejlesztésére. A tagország a 

EUROSTAT-tal és a Mezogazdasági Foosztállyal önkéntes alapon együttmuködik. A 

projekteket a Mezogazdasági Statisztikai Bizottság koordinálja. A fejlesztések hatására 

sikerült javítani a gyümölcs- és zöldségtermesztési statisztikákat, az egyensúlyi mérleget, és a 

rovarirtók használatának statisztikáját. Új területként jelentek meg az állatállomány 

elorejelzések, az agrár-környezetvédelmi jellemzok és a vidékfejlesztés. 

 

A felszínborítottság és földhasznosítási információs rendszerek széles körben használatosak. 

Felszínborítottság alatt a föld természetes felszínét értik (vizek, szikla, erdo), míg a 

földhasznosításnak két megközelítése alakult ki. Az elso megközelítés szerint a funkcionális 
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tér szocio-ökonomiai okokból jelenik meg: lakás szükségletbol, ipari és kereskedelmi-, 

mezogazdasági és erdészeti valamint rekreációs okokból. A másik megközelítés szerint csak a 

mezogazdasági területek tartoznak ide. A tagországok számos rendszerrel rendelkeznek, 

azonban ezeket más-más térképi módszerekkel tervezték. A CORINE felszínborítottság 

információs rendszer egész Európára ugyanolyan módszerekkel készült el. Alapját 

muholdfelvételek jelentik. A 100m-nél kisebb kiterjedésu objektumokat nem ábrázolja, a 

legkisebb területi egység pedig 25 ha. Távérzékelés alapján a felszínborítottságnak 44 

csoportját határozták meg. Felszínborítottság és földhasználati információs rendszer a 

LUCAS. Muholdképek alapján nagyon jól elkülöníthetoek a különbözo zöld vegetációk, a 

víz, a talajok és az ásványok. A programban az amerikai LANDSAT, a francia SPOT, az 

indiai IRS, az amerikai IKONOS, a NOM – AVHRR és a RADARSAT, ERS nagyfelbontású 

és meteorológiai muholdak által készített képeket használták fel. Az IIER keretében 

légifényképekbol eloállított ortofotókat készítettek Olaszországra, Görögországra, Írországra, 

Dániára, Belgiumra, Finnországra, Dél-Franciaországra és Spanyolország 400000km2-es 

területére. Az 1:40000 méretarányú nagyfelbontású fekete-fehér légifényképeket a termelo 

által benyújtott támogatási kérelmek kitöltésének megkönnyítésére vezették be. 

 

A termésbecslési- és elorejelzési statisztikák nagy jelentoséggel bírnak az információs 

rendszereken belül. Az AGRIFLEX termésadatok idosorát tartalmazó adatbázis. A SPEL 

támogatja a mezogazdasági termelés és a jövedelem nyomon követését és modellezését. Az 

SFSS egy mezogazdasági rövid távú elorejelzés és szimulációs rendszer, ami a SPEL adataira 

épül. 

 

3.2.2. Pénzügyi mezogazdasági statisztikák 

 

A legfontosabb pénzügyi statisztikák az Európai Mezogazdasági Elszámoló Rendszerek 

(EAA). Az 1969 óta használatos rendszert az OECD országai is átvették. Az EAA nemzeti 

szinten összesített termelési adatokat tartalmaz és alapját a Nemzeti Elszámolási Rendszerek 

(SNA) jelentik. A nemzeti elszámolási rendszer, melynek mutatói kiterjednek a nem anyagi 

jellegu szolgáltatások teljesítményére is, termelonek tekint minden társadalmilag szervezett 

hasznos tevékenységet, amelynek végzoje munkájából jövedelemhez jut. Ezekre az 

elszámolásokra vonatkozó szabályozásokat és kereteket a nemzetközi szervezetek (OECD, 

FAO, EU, stb.) adják meg. A nemzeti számlarendszerben a gazdaság különbözo részeire 

vonatkozóan részletes statisztikai adatokat adnak meg, és az összesítés után megadják az 
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átfogó gazdasági mutatót, a GDP-t. Az elszámolások a nemzetközi összehasonlíthatóság miatt 

is fontosak az Európai Bizottságon belül muködo EUROSTAT számára. Az EAA 1997-ben 

kifejlesztett változatát használják ma is. 

 

A családi gazdaságok jövedelem statisztikái (IAHS) szintén a Nemzeti Számlarendszerekre 

épülnek. 1992-ben vezették be, és 1996-tól évente készítenek ilyen jellegu statisztikai 

felmérést. Léteznek mezogazdasági árstatisztikák és munkaero ráfordítás statisztikák is. 

 

A Birtok Könyvviteli Adathálózat a birtokok évenkénti mikroökonómiai felmérési adatait 

tartalmazza. Jól kiegészíti a EUROSTAT összesített termelési adatait. Fontos szerepet kap a 

politikák kialakításánál. 

 

A késobbiekben bemutatott Integrált Igazgatási és Ellenorzési Rendszert szintén a KAP 

reform keretében vezették be. A rendszer megvalósítása során a térinformatika nagy szerepet 

kapott. Az IIER-t minden csatlakozni kívánó országnak ki kell építenie. 

 

A EUROSTAT-nak önálló mezogazdasági információs rendszere van (AGRIS). Az AGRIS 

rendszerezi a EUROSTAT-hoz befutó statisztikai adatokat, amelyeket a NewCronos 

adatbázisban tárolnak. Alapja az EAA rendszer. 

 

Az Európai Erdészeti Információs és Kommunikációs Rendszerre (EFICS) vonatkozóan 

1989-ben hoztak jogszabályokat. Nyilvántartja az erdok eroforrásait, tulajdoni szerkezetüket, 

a nem kereskedelmi erdoket és az erdészeti termékeket. 

 

3.2.3. A statisztikai rendszerek összefoglalása 

 

Az uniós agrárstatisztika rendkívül összetett. Egyes rendszereket Magyarország már 

alkalmazza, másokat pedig jelenleg, vagy a jövoben vezetnek be. Most folyik a szolo- és 

gyümölcsös ültetvények statisztikájának kialakítása is, amelynek hátterét szintén 

térinformatikai rendszer képezi. A KAP korábbi fejlodési szakaszában pénzügyi informatikai 

szemléletu volt, a statisztikai igények táblázatosak voltak. A földalapú támogatás kapcsán 

megjelent a térképi igény és az IIER bevezette a térinformatikai funkciókat az ellenorzésre. A 

vidékfejlesztésre való áttérés a térbeli statisztikai megjelenítésre és elemzésre fekteti a 

hangsúlyt. A KAP rendkívül összetett információs forrásai átalakulnak, és az új igényeknek 
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megfelelo rendszerek jönnek létre. Természetesen minden statisztikát ma már számítógépes 

adatbázisokban kezelnek. A jövoben a statisztikai adatok térbeli komponenssel fognak 

kiegészülni, amely alapján a statisztikai elemzések eredményei különbözo tematikus 

térképeken is megjeleníthetoek lesznek. 

 

3.3. A mezogazdasági támogatási rendszer 

 

Az agrártámogatások az EU költségvetés legnagyobb hányadát képezik. Mivel az 

agrárpolitika szorosan kapcsolódik a vidékfejlesztéshez, ezért a vidékfejlesztési támogatások 

egy részét is az EMOGA-n keresztül finanszírozzák. Az Alap két része az Orientációs 

Részleg, amely szerkezetátalakítási, vidékfejlesztési támogatásokat nyújt és a Garancia 

Részleg, amely a következo feladatokat látja el: exporttámogatás, belpiaci támogatások 

(intervenció), közvetlen termeloi támogatás, egyes állat- és növény-egészségügyi 

támogatások, KAP információgyujtés, értékelés, agrár-környezetvédelmi támogatás, 

kedvezotlen adottságú területek támogatása, erdotelepítés támogatása, korai nyugdíjazás 

támogatása. 

 

Az EU költségvetésének legnagyobb tételét meghatározott szántóföldi növények 

termesztésének támogatása jelenti. A 92-es reform az alábbi növényeket közös támogatási 

rendszerbe illesztette: gabonafélék (beleértve a silókukoricát is), olajnövények (repce, 

napraforgó, szója), és fehérjenövények (borsó, bab, lóbab, csillagfürt). Ezek után fizetik ki a 

kompenzációs támogatások 75%-át. A marhahús támogatása a kompenzációs kifizetések kb. 

15%-a. 

 

Az uniós támogatások nagy része kötodik a termoterületekhez, vagy azért, mert egy hektárra 

számított, a rendeletben meghatározott regionális átlaghozamot szorozzák az elore 

megállapított összeggel, vagy, mert a kifizetések az egységnyi területre jutó állatlétszámhoz 

vannak kötve. A támogatásra jogosultnak évi 92 tonna összes gabonatermesztés alatt nem 

kötelezo a területpihentetés. 92t termés felett évente meghatározott százalékot (most 10%) 

parlagon kell hagyni, szigorúan meghatározott feltételek mellett. Ezt a területet foleg ipari 

célú termesztéssel hasznosítják, amit szerzodések alapján ellenoriznek. 
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4. Földrajzi információs rendszerek 
 

Az informatika fejlodésével a földrajz elott új kutatási lehetoségek jelentek meg. A földrajzi 

információs rendszer valamely földrajzi helyhez, valamint idohöz kapcsolódó információk 

helyzeti és leíró adatainak gyujtésére, tárolására, felújítására, feldolgozására, elemzésére és 

megjelenítésére szolgál. A földrajzi információs rendszer fogalma azonos a térinformatikai 

rendszer és a GIS fogalmával. 

 

Az elso térinformatikai alkalmazás a kanadai GIS volt, amellyel mezogazdasági birtokokat 

mértek fel. Azóta számtalan felhasználási területe lett a térinformatikának. Fontos 

felhasználói terület a mérnöki tervezés, a közlekedés, a közmuvek karbantartása, a 

környezetvédelem és a közigazgatás. Léteznek szakértoi rendszerek is, amelyek egy-egy 

tudományterület speciális igényeit elégítik ki. 

 

A FIR adatbázisból és utasításkészletbol vagy más néven alkalmazásból áll [29]. Az adatbázis 

adott formátum és rendszer szerint tárolt adatok együttese. Az adatbázis-kezelo rendszer az 

adatbázist kezelo szoftver, amelynek három fo feladata: a számítógép tárolóegységének 

kezelése, a lekérdezés-feldolgozás és a tranzakció kezelés. A hagyományos alfanumerikus 

adatbázisok általában nem tartalmaznak a térre vonatkozó adatokat. A földrajzi információs 

rendszerek hátterében térbeli tulajdonságokat tartalmazó adatbázisok állnak. 

 

A térinformatikai modellezés közben a valós világot modellezzük. A modell a valós világ 

leegyszerusített és absztrakt mása, amely a valóság vizsgált szempontok szerinti 

tulajdonságait, törvényszeruségeit mutatja be. Kiválasztjuk a valós világ számunkra fontos 

jellemzoit, amelyeket entitásnak hívunk. Így jutunk el az elméleti modellhez. Az entitások 

adatbázisban megjelenített elemeit objektumnak nevezzük. Az objektumok tulajdonságokkal, 

úgynevezett attributumokkal rendelkeznek. Az entitások adatbázisba való szervezésével 

eljutunk a fizikai modell szintjére. Az attributumokat a geokód segítségével kapcsoljuk a 

térbeli vonatkoztatási rendszerhez. A geokód tartalmazza az objektum térbeli koordinátáit és 

egyedi jellemzoit. Az adatbázisok nemcsak az adatokat tárolják, hanem a felhasználó igényei 

szerinti információt is képesek eloállítani és szemléletesen megjeleníteni. 

 



 

 20 

Az FIR másik része az utasításkészlet, amely tulajdonképpen egy szoftver. Ez maga a 

térinformatikai szoftver. A szoftverek óriási fejlodésen mentek keresztül az utóbbi években. A 

kereskedelemben egyre több térinformatikai szoftver jelent meg. Ma a szabványosítás felé 

tolódik a fejlesztés. A program kezeli az adatbázisok adatait, támogatja az adatbevitelt, az 

adatok transzformálását, manipulálását, az adatokon elvégezett elemzést, képes digitális 

térképek eloállítására, modellek alkotására és modellezésre. Az adatelemzésen belül 

különbözo méréseket, számlálásokat és számításokat hajthatunk végre. Tipikus 

térinformatikai funkció a fedvényekkel kapcsolatos muveletek. A térinformatikában a 

térképeken szereplo jelenségeket (út, vízfolyás, szintvonal, épületek stb.) különbözo 

fedvényeken tároljuk. Ez megkönnyíti az ábrázolást, hiszen kiválasztható, hogy mit kívánunk 

megjeleníteni a térképen. A fedvényekkel ezután különbözo halmazmuveletek végezhetok 

úgy, mint fedvények metszete, uniója, különbsége. Az általános térinformatikai szoftver 

statisztikai számításokat is képes végrehajtani. A legjobb szoftvereknek van úgynevezett 

hálózatelemzo modulja, amellyel kiválaszthatjuk például két pont között a legrövidebb utat, és 

a digitális domborzatmodellezést támogató modulja. A digitális domborzatmodellezéssel 

meghatározható például egy folyó vízgyujtoterülete, modellezheto a felszín emelkedése vagy 

süllyedése, a hegyoldalakon bekövetkezo erózió. A leggyakrabban használatos térinformatikai 

szoftverrendszerek: Atlas GIS, Arc/Info, MGE, ArcView, MapInfo, Sicad. 

 

A térinformatika egyre gyakrabban alkalmazza a távérzékelés módszerét. Erre az ad 

lehetoséget, hogy igen gyors technológiai fejlodés zajlott le a muholdas és légikamerás 

szenzorok, valamint a képek digitális kiértékelése terén. A légifotók vagy muholdképek 

kiértékelése olcsó adatgyujtési módszer, ami által megspórolható az igen költséges emberi 

munkaero. Nagy területekrol nyerheto nagy pontosságú és felbontású adat, amely további 

feldolgozás után térképként áll elo. A Föld körül egyre több és egyre nagyobb felbontású 

muhold kering. A mezogazdaság távérzékeléses vizsgálatához alkalmazhatóak a korábbi 

meteorológiai muholdak, mint például a NOAA AVHRR, és a földi eroforrás kutató holdak, 

mint például az amerikai LANDSAT, a francia SPOT, vagy az indiai IRS. Ezek több 

frekvencia sávban pásztázzák a Föld felszínét, így egy többsávos felvétel sokkal több 

információt hordoz, mint egy légifénykép. A kiértékelésben ez fontos, ugyanis a 

mezogazdasági növények esetében a közeli infravörös tartományben mutatható ki nagy 

különbség az egyes termények között. A legújabb muholdak már elérik az 1 méteres 

felbontást. Ilyen például az amerikai kereskedelmi muhold, az IKONOS. Nemcsak 

muholdfelvételekkel, de légifotók segítségével is jól elkülönítheto és térképezheto a felszíni 
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vegetáció. Egyszeruen eloállítható ortofotó, ami torzításmentesen térképként ábrázolja a 

területet. 

 

Napjainkban egyre gyakrabban használják a térinformatikai rendszereket integrálva 

helymeghatározó (GPS) rendszerekkel. A GPS alapja a föld körül keringo muholdak 

segítségével történo helymeghatározás, egyidejuleg több muholdhoz viszonyított helyzet 

alapján (távolság, irány mérések alapján a geometriai és pályadinamikai összefüggések 

segítségével a földi pont koordinátái meghatározhatók). 

 

A térinformatikai rendszer grafikus adatai alapvetoen kétféle adatmodellre épülnek. A 

raszteres ábrázolás során a képet egy hálóval fedjük le, ami leggyakrabban négyzetrács háló. 

Az így keletkezett képpontok értéket kapnak, ezek hordozzák az információt. A vektoros 

ábrázolásnál a képalkotó elem lehet pont, vonal és poligon. Itt a számítógép koordinátákat és 

irányokat tárol, ami tömörebb adattárolást tesz lehetové, de költségesebb az adatok eloállítása, 

mint a raszteres modell esetében. A térinformatikai szoftverek általában képesek mind 

raszteres, mind vektoros adatokkal dolgozni, már csak azért is, mert a térinformatikai 

muveletek egy része raszteres adatokon, más része vektoros adatokon hajtható végre. 

 

A térinformatika muveletei: 

• adatgyujtés, regisztrálás; 

• adatbevitel; 

• adatok további felhasználása: adatkeresés, térkép generalizálás, övezet (buffer zóna) 

képzés, osztályozás; 

• adatok elemzése: mérés, számlálás, számítás, felületek metszése, statisztikai 

számítások, hálózatelemzési funkciók, modellezési, elemzési muveletek, digitális 

magassági- és terepmodellezés; 

• adatmegjelenítés: grafikai adatok felhasználása, szövegek létrehozása, perspektív és 

egyéb megjelenítések, jelentések készítése. 

 

A geometriai adatokon végzett további muveletek: 

• Raszteres muveletek: képpont átkódolás transzformáció, eltolás, arimetikai muveletek, 

logikai muveletek, duzzasztás-zsugorítás, terület-kiterjesztés, távolság-transzformáció, 

képek szurése. 
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• Vektoros muveletek: relációs, aritmetikai és logikai SQL lekérdezések, fedvény- 

muveletek (overlay), övezet képzés. 

 

A földrajzi információs rendszer kialakításánál a legnagyobb költséget az adatnyerés jelenti, 

de még a szoftverek költsége is kb. tízszerese a hardver költségének. Egy-egy rendszer 

megvalósításánál kulcsfontosságú az oktatási tevékenység, ugyanis ez határozza meg a vele 

végzett munka hatékonyságát. 
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5. Az Integrált Igazgatási és Ellenorzési Rendszer 

 

5.1. A rendszer kialakulása 

 

A Közös Agrárpolitika reformja után a termelok közvetlen jövedelem kiegészíto 

támogatásokat kapnak. Ez jelentosen megnövelte a kedvezményezettek számát, de nott a 

szabálytalanságok és a csalások kockázata is. A termelok nagy része magángazda, akik évente 

támogatási kérelmet nyújtanak be. Mindezek indokolttá tették egy olyan rendszer 

kidolgozását, amely lehetové teszi a benyújtott kérelmek valóságalapjának gyors 

megvizsgálását, segíti a támogatások elosztásának irányítását, logikusan kapcsolódik a 

korábbi támogatási rendszerekhez és a kötelezo statisztikai adatszolgáltatásokhoz. Ez a 

rendszer az Integrált Igazgatási és Ellenorzési Rendszer (IIER). 

 

Az IIER kulcsfontosságú tényezo az Európai Mezogazdasági Orientációs és Garancia Alap 

kiadásainak ellenorzésében. Fontossága a jövoben noni fog, mert fokozatosan egyre több 

kiadást közvetlen vagy közvetett módon e rendszeren keresztül ellenoriznek. Az EU-ban az 

összes támogatási kérelmet adminisztratív úton feldogozzák és ellenorzik (kb. 3,2 millió 

növénytermesztéssel kapcsolatos támogatás, 2,8 millió állattenyésztési támogatás). 1994-ben 

az EMOGA kiadásainak 42,6%-át, 1999-ben már 63,6%-át, 25353,6 millió €-t az IIER-en 

keresztül folyósítottak. 

 
1. ábra Az EMOGA kiadásainak IIER-en keresztül történo folyósítása 

Forrás: Court of Auditors: Special report on the audit of the EAGGF-Guarantee. Official Journal of the 

European Communities, 2001.07.31. 
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Az Agenda 2000 határozata alapján 2003-tól már olyan növényeket is a rendszerbe 

integrálnak, mint a paradicsom, az olíva, a citrusfélék és más gyümölcsök. A 2004-es 

költségvetési évben a kiadások 80%-át fogják figyelemmel kísérni az IIER segítségével. 

 

5.2. Az ellenorzések jellemzoi 

 

Az EU megköveteli, hogy a kifizetések engedélyezése elott a támogatási igények 

jogszabályoknak való megfelelését ellenorizzék, a kifizetéseket helyesen és maradéktalanul 

rögzítsék és az igényelt dokumentumokat, jelentéseket idoben benyújtsák az Európai 

Bizottsághoz. A folyósított összegek felol a brüsszeli központ rendelkezik, de a kifizetéseket 

nemzeti kifizetohelyek teljesítik, amelyek részt vesznek az intézkedések elokészítésében és 

ellenorzik azok megvalósítását is. A kifizeto ügynökség a tagállam olyan hatósági szerve, 

amely a hatáskörébe tartozó kifizetésekre vonatkozóan kielégíto garanciát biztosít az EU 

követelmények teljesítésére. 

 

Az EU ellenorzési követelményei: legalább két dolgozó jóváhagyása utalványozás elott 

(ügyintézo és felettese), eloírt gyakoriságú, kockázati szempontokat figyelembe vevo fizikai 

ellenorzések, az éves elszámolások auditálása független külso szerv által (igazoló szerv). 

Ellenorzések típusai: dokumentum-ellenorzés - minden esetben; automatizált kereszt-

ellenorzés (összevetés a nyilvántartások adataival) - közvetlen termeloi támogatás és 

exporttámogatás esetén; fizikai ellenorzés - minden típusnál, szúrópróbákkal; vállalatok 

utólagos ellenorzése – intervenció és exporttámogatás esetén.  

 

Évente átlagosan 6 millió támogatás-felhasználást ellenoriznek. Erre évente általában két-

három hónap áll rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy igen gyors a munka üteme. A 

legkülönbözobb ellenorzési módszerek alakultak ki a tagországokban. Az EU tagországainak 

többsége újabban távérzékelési technikát alkalmaz az egyszerubb ellenorzés végrehajtásához. 

Ezzel sokkal hatékonyabbá teszik az ellenorzést, mert a helyszíni ellenorzés elott lehetoség 

van a légi- vagy muholdfelvétel kiértékelésére a problémás területek esetében. 

 

Az ellenorzés bevezetésének köszönhetoen jelentosen csökkentek a közösségi kiadások. 

Bebizonyosodott, hogy az Integrált Igazgatási és Ellenorzési Rendszer szilárd alapot biztosít a 

szántóföldi termények és az állattenyésztés után kiutalt támogatások ellenorzésére, és nagyban 
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hozzájárul az Alap kockázatainak csökkentéséhez. A következo ábra mutatja, hogy az egyes 

tagországok mekkora mértékben részesülnek az IIER-en keresztül folyósított támogatásokból. 

 
2. ábra A tagországok részesedése az IIER-en átfolyó támogatásokból 

Forrás: Court of Auditors: Special report on the audit of the EAGGF. Official Journal of the European 

Communities, 2001.07.31. 

 

5.3. Felügyeleti szervek 

 

Az IIER-t az Európai Bizottság és a tagország megfelelo szerve irányítja. A Bizottság szerepe 

kiterjed az IIER megtervezésére, az összes tagállamban való megvalósítás irányítására, 

koordinálására és a megvalósítás ellenorzésére. Ezt a szerepet a Mezogazdasági Foosztály 

(Agriculture Directorate-General) Számla Elszámoló Osztálya (Clearance-of-Accounts 

Directorate) tölti be. Ezenkívül vannak még más, a Bizottság hatáskörébe tartozó szolgálatok, 

amik szintén az Integrált Igazgatási és Ellenorzési Rendszerrel foglalkoznak (pl. a 

Mezogazdasági Foosztály piaci osztályai és az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 

Foigazgatóság állatorvosi részlege). Az IIER és a különbözo piaci szabályozások túl 

bonyolultak és nem elég pontosak, könnyen többféleképpen értelmezhetoek. Ezért a Bizottság 

számos ajánlást és magyarázatot dolgozott ki a rendszer kialakítására. Ennek ellenére a 
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tagországok rendszermegvalósítási és muködtetési gyakorlata még mindig különbözo. A fo 

rendeletet 1992 és 1999 között nyolcvanszor módosították. A Bizottság másik fontos feladata, 

hogy egyszerusítse és harmonizálja a szabályozás kereteit. 

 

A támogatási rendszer irányítása a számítógépes rendszerekkel és adatbázisokkal együtt 

tagországi, Németország esetén tartományi szinten muködik, így a tagországok feladata az 

ellenorzési rendszer jogszabályoknak megfelelo kialakítása. Bár az IIER teljes 

megvalósításának végso határideje 1997. január 1. volt, a tagországokban megvalósult 

rendszerek ellenorzésekor sorozatosan felmerülo problémákat fedeztek fel. Általában a birtok 

és az állatállomány felmérési adatok nem voltak kielégítok, mert több esetben idejét múlt, 

vagy pontatlan adatokat használtak. 

 

5.4. Térinformatikai háttér 

 

Az Integrált Igazgatási és Ellenorzési Rendszer hátterében igen nagy méretu alfanumerikus és 

térbeli komponensekkel kiegészített adatbázisok állnak. A rendszer muködését olyan 

informatikai megoldásokkal lehet biztosítani, amelyek támogatják a kezdeti adatfeltöltést, a 

támogatást igénylo kérelmek adatainak bevitelét, a változásvezetést, a kérelmek ellenorzését, 

kiértékelését és rendszerezését. A térinformatika legjobban a mezogazdasági parcella 

azonosító rendszerben jelent meg. Az ellenorzésben komoly szerepet kap a térinformatika, 

amelynek segítségével gyorsan lehet szemléltetni az elemzések eredményeit, ezzel hamarabb 

kiszurve a csalásokat. Az évi 6 millió támogatási kérelem ellenorzését térinformatika nélkül 

nem lehetne hatékonyan megoldani. A hagyományos alfanumerikus számítógépes adatbázisok 

ugyan rengeteg adat kezelésére képesek, de ha a térre vonatkozó lekérdezést akarnánk 

végrehajtani velük, akkor igen komoly nehézségekbe ütköznénk. Márpedig a mezogazdasági 

támogatások során ilyen és hasonló kérdések merülnek fel: 

• Milyen településhez tartozik adott gazda gazdálkodó földje? 

• Hol van az adott helyrajzi számú terület, és mit termesztenek rajta? 

• Tavaly ugyanazt a területet jelölte be adott gazda, mint idén? 

• Kik termelnek adott gazda földjeinek közvetlen közelében? 

• Összesen mekkora területen gazdálkodik adott két gazda? 
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Látható, hogy a hagyományos alfanumerikus adatbázisokban nehéz lenne ilyen jellegu 

adatokat tárolni. A megoldást a térinformatikai rendszerek jelentik. A hardverek és a 

számítógépes grafika gyors fejlodésének köszönhetoen ma már képi megjelenítés is 

rendelkezésre áll. 

 

5.5. Az IIER-re vonatkozó jogszabályok fobb jellemzoi 

 

A 92/1765, 92/3508, 92/3887 és a 00/1593 számú Európai Tanács rendeletek képezik az IIER 

jogi alapját. A rendeletben az Unió eloírta, hogy a tagállamoknak olyan integrált igazgatási és 

ellenorzési rendszert és különösen hatékony számítógépes rendszereket kell felállítani, 

amelyek több-százmillió adatot képesek kezelni [25]. A rendszer kialakítására különbözo 

határidoket adtak meg. A megvalósítás befejezési határideje 1997. január 1. volt (a három új 

tag - Ausztria, Finnország és Svédország - 1 év haladékot kapott). A számítógépes 

adatbázisért a tagállam felel. 

 

Az IIER a következo elemekbol áll: 

• számítógépes alapadatbázis, amely tartalmazza az összes támogatásban részesített 

mezogazdasági birtok feljegyzését; 

• mezogazdasági parcella azonosító rendszer, ami megadja a terület fekvését, ezzel 

biztosítva a folyamatos nyomon követést, továbbá támogatja az automatizált kereszt-

ellenorzést (összevetés a nyilvántartások adataival) és a helyszíni ellenorzéseket; 

• állatazonosítási és nyilvántartási rendszer, ami által automatizált kereszt-ellenorzést 

vagy helyszíni ellenorzést lehet végezni; 

• takarmány területekre és állatokra vonatkozó támogatás nyilvántartási rendszer; 

• adminisztratív ellenorzési és helyszíni szemle integrált rendszere. 

 

A számítógépes adatbázis tartalmazza az összes támogatásban részesített mezogazdasági 

birtok feljegyzését, ezzel elosegítve a közvetlen és azonnali szaktanácsadást. Birtok fogalmán 

adott gazda egyetlen tagországon belüli összes termelési területét értik. A tagország 

megválaszthatja a számítógépes rendszer fajtáját. Létre lehet hozni decentralizált adatbázist is. 

Néhány tagország már rendelkezett hasonló birtok azonosító rendszerrel, másoknak az IIER 

bevezetésével kellett létrehozniuk. 
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A mezogazdasági parcella azonosító rendszer alapját ingatlan-nyilvántartási térképek, más 

térképanyagok, légifotók, muholdfelvételek, vagy egyéb megfelelo vonatkoztatási rendszerek 

képezik. A térinformatika legjelentosebben a parcella azonosító rendszerben jelent meg. A 

rendszer feladata a támogatásban részesülo parcellák képi, térbeli és további tulajdonság 

adatainak tárolása, kezelése és az automatizált kereszt-ellenorzések végrehajtása. 

 

Az állatazonosítási és nyilvántartási rendszer felállításakor részletes állomány összeírást 

készítettek. A rendszer a parcella azonosítóhoz hasonlóan támogatja az automatikus kereszt-

ellenorzéseket, és egyértelmuen azonosítja a támogatás alapjául szolgáló állatokat. A 

kergemarha kór során megmutatkozott, hogy a rendszerben számos hiba van, ami új azonosító 

bevezetését eredményezte. A 1997/820 számú rendeletben bevezették az állat menlevél 

rendszert, ami számítógépes adatbázist igényel. Ez a kergemarha kór letörésében nagy 

szerepet játszott. Az új szabályozás az állomány 10%-ánál a helyszíni ellenorzést is eloírja 

abban az esetben, ha a jószág átkerül egy másik tagállamba. Más esetben nem kötelezo a 

menlevél kiállítása, és elég az állomány 5%-át helyszínileg ellenorizni. Rendellenesség esetén 

a probléma nagyságától függoen különbözo szankciókat alkalmaznak. 

 

A takarmány területekre és állatokra vonatkozó támogatás nyilvántartási rendszer 

alfanumerikus adatbázisokból épül fel és a gazdák által benyújtott kérvényeken szereplo 

adatokat tartalmazza. A kereszt-ellenorzések sikeres végrehajtása érdekében rendkívül fontos, 

hogy minden adat rendelkezésre álljon. A bejelentolapon szerepelnek a területre, helyre, 

földhasznosításra és a támogatás felhasználási tervre vonatkozó információk. A 

szarvasmarhákat egyedileg azonosítják és adatbázisba rendezik. 

Az adminisztratív ellenorzési és helyszíni szemle integrált rendszere biztosítja, hogy nem 

történhet többszöri kifizetés ugyanarra a földterületre vagy jószágra vonatkozóan.  

 

Az adminisztratív ellenorzéseknek két fajtája van: manuális és automatikus. A manuális 

ellenorzés végigkíséri az ellenorzés minden szakaszát. Az automatikus ellenorzés során 

számítógépeket használnak a benyújtott kérelem alkalmasságának vizsgálatára. A legfobb 

automata ellenorzés a parcellák és a jószágok közötti kereszt-ellenorzés. A nagyszámú és 

összetett adat miatt manuálisan nem lehetne megoldani ezt az ellenorzést. Míg a manuális 

ellenorzés függ a humán eroforrás minoségétol és az alkalmazott eljárásoktól, az automatikus 

feldolgozást inkább az alapadatok (a parcellák és jószágok alfanumerikus adatbázisa) 

minosége befolyásolja. Támogatás csak olyan föld után igényelheto, melyet 1991. december 
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31-én állandó legeloként vagy állandó szántóként hasznosítottak és területe meghaladja a 

3000m2-t, szélessége pedig a 20 métert. A szarvasmarhák utáni kérelmek alkalmassági 

ellenorzésénél a többszöri támogatás elkerülése érdekében különösen figyelik a jószág korát, 

nemét és az adatok többszöri elofordulását. A gazdák a kérelem mellékleteként nagy 

méretarányú térképet is kapnak, amelyen be kell jelölniük gazdálkodási területeiket. A 

rendszer bevezetése óta nem lehet kifizetést nyújtani az ellenorzési formákat megkerülve. 

 

A növénytermesztési támogatások legalább 5%-át, míg az állattenyésztési támogatások 10%-

át helyszíni szemlével is ellenorzik. Az ellenorzési helyeket kockázatelemzés során választják 

ki. Ha rendszeres hiányosságok lépnek fel, akkor a helyszíni ellenorzések számát növelik. A 

gyors technológiai fejlodésnek köszönhetoen a távérzékeléses módszer kiválthatja a helyi 

ellenorzéseket. Ebben az esetben kiértékelt muholdképek vagy légifotók alapján számítógép 

segítségével mérik fel a földhasznosítást és a területet. Ha a távérzékeléses módszerrel 

felmerül a gyanú a visszaélésre, akkor végrehajtják a helyszíni ellenorzést is. A helyszíni 

ellenorzés minosége függ a kockázatelemzés minoségétol, az ellenortol és az alkalmazott 

mérési technikától. 

 

Szankciókkal sújtják azt a gazdát, aki a kérelmet késon nyújtja be, vagy az ellenorzés során 

valótlan adatokat közöl. A kérelem késedelmes benyújtása esetén naponta a támogatás 1%-át 

vonják meg, 20 napon túli késedelem esetén teljes mértéku a támogatás-megvonás. 

Visszamenolegesen is ellenorzik az adatokat, így évekkel ezelotti visszaélésre is fény 

derülhet. 

 

5.6. A parcella azonosító rendszer 

 

A parcella azonosító rendszer az IIER kulcsfontosságú része. Ebben a részben áttekintem a 

PAR-ra vonatkozó szabályozást, az Unió ajánlásait és a jövobeli lehetséges fejlesztéseket. A 

PAR egy olyan térinformatikai alkalmazás, amely tartalmazza, kezeli és megjeleníti az összes 

támogatásra jogosult mezogazdasági parcella grafikus állományát. A rendszer célja, hogy 

azonosítsa a támogatások során fellépo rendellenességeket és kiszurje a csalásokat. A 

rendszer bevezetésétol azt várták, hogy csökkenek az uniós közvetlen mezogazdasági 

támogatások. A parcella azonosító rendszer szabályozása igen összetett. Mindenekelott meg 

kell ismerkedni a PAR három alapveto földrajzi entitásával, amelyeket a következo ábra 

szemléltet. 
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Mezogazdasági parcella 
A földfelszín olyan része,  
amelyen egy gazda adott 
gazdasági éven belül egy fajta 
növényt termel.  

 

Gazdálkodói terület (Ilot) 
A földfelszín olyan összefüggo 
része, amelyen egy gazda egy 
vagy több fajta növényt termel. 

 
 

Természetes határú tábla 
A földfelszín olyan része, 
amelynek határai állandóak, 
több fajta növényt és 
gazdálkodói területet is magába 
foglalhat. 

 

3. ábra A PAR földrajzi entitásai 

 

A PAR-ra vonatkozó régebbi 92/3508 számú rendelet még csak alfanumerikus adatbázist 

követelt meg a rendszerrel szemben. A tagországok azonban ennél fejlettebb változatokat 

hoztak létre. Számos ország már térinformatikai eszközöket is használt a megvalósítás során. 

Sok országban viszont csak félig-meddig sikerült bevonni a térinformatikát. Általában 

létrehozták az alfanumerikus adatbázist, a parcellák azonosítására pedig papír térképeket 

használtak. Belgium, Dánia, Hollandia, Olaszország, Svédország és Portugália viszont teljes 

térinformatikai megoldásokkal állt elo.  

 

A parcella azonosító rendszerre vonatkozó legújabb szabályozás a 2000/1593 számú rendelet. 

A rendelet fo célja, hogy felkészítse a tagállamokat olyan földrajzi információs rendszerek 

bevezetésére, amelyek egyértelmuen azonosítják a mezogazdasági parcellákat. A szabályozás 

kitér arra, hogy szükség van a térinformatikára az adminisztratív ellenorzések során, 

különösen a benyújtott kérvények rendellenességeinek tisztázása érdekében. A térinformatikai 

rendszertol azt várják, hogy javul majd a kiküldött kérvények minosége a pontosabb és 

frissebb információknak köszönhetoen (pl. referencia parcella, a gazdáknak kiküldött 

térképek). A másik elvárás, hogy hatékonyabbá váljon az adminisztratív ellenorzés. A 

szabályozást azért vezették be, mert úgy gondolták, hogy egyrészt nagy muszaki fejlodés 

ment végbe a digitális ortofotózás és a térinformatikai rendszerek területén, másrészt a 

tagországok tapasztalatai is azt mutatták, hogy érdemes térinformatikai rendszert használni 

ezen a területen. A rendelet széles rendszer-megvalósítási lehetoségeket kínál a 

tagországoknak. A jövoben szeretnék a parcella azonosító rendszereket harmonizálni, ezért 

számos ajánlást vezettek be. 
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A rendelet 4. cikkelyének módosítása tér ki arra, hogy térbeli információs rendszereket 

kötelezo használni a parcella azonosító rendszer esetében. Lehetoség van már létezo térképi 

alapra építeni a rendszert. A 4. cikkelyben ajánlás is szerepel az ortofotók használatára, 

továbbá a cikkely számos meghatározást is tartalmaz a parcella azonosító rendszerrel 

kapcsolatban. A következo részben a 4. cikkely részletes értelmezésérol lesz szó. 

 

5.6.1. A PAR-ra vonatkozó legújabb szabályozás értelmezése 

 

Ebben a részben a parcella azonosító rendszerre vonatkozó legújabb jogszabály 

térinformatikai vonatkozásáról lesz szó. A mezogazdasági parcella azonosító rendszernek 

különbözo forrásokból származó térképi alapja lehet. Eloírás, hogy a térképen egyértelmuen 

azonosítani lehessen a mezogazdasági parcellákat. Az eddig használt térképi alapot tehát 

továbbra is felhasználhatják, nem szükséges új térkép rendszert készíteni. 

 

A földrajzi információs rendszer bevezetésének kötelezové tétele azt jelenti, hogy nem elég a 

régi analóg rendszert fejleszteni, hanem valódi térinformatikai megoldást kell találni. Például 

szükséges lehetové tenni a digitális térképekhez való on-line hozzáférést. 

 

Meghatározták a földrajzi információs rendszer funkcióival szembeni elvárásokat is: 

• A kérvények készítésének támogatása: a kérvények formanyomtatványok. 

Mellékletként térképet csatolnak, amin a gazda bejelöli saját területeit. 

• Adminisztratív térképi ellenorzések támogatása: a digitális térképet kell használni az 

ellenorzés során. Az összes szóban forgó területet aligha lehetne ellenorizni. Minimum 

elvárásként megjelenik, hogy azokon a területeken végezzenek térképi ellenorzést is, 

ahol az automatizált kereszt-ellenorzések hibát mutattak ki. Sok esetben a térkép segít 

feloldani a problémát. A földrajzi információs rendszer segít a rendellenességek 

dokumentálásában is. 

• Helyszíni ellenorzések támogatása: a digitális térképet minden helyszíni ellenorzésnél 

szükséges alkalmazni. 

• Terület alkalmassági vizsgálat: a tagország dönti el, hogy használja-e ezt a funkciót. 

Az alkalmassági vizsgálat során ellenorzik, hogy a termesztett növény egyezik-e a 

bejelentett növényfajtával. 
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A térinformatikai rendszer lehetséges jövobeli fejlesztései és felhasználási területei az IIER-

ben: 

• Terület alkalmassági vizsgálat: a cél olyan rendszer kialakítása, amely különbözo 

agrár-környezetvédelmi, éghajlati, gazdasági (pl. talaj fajtája, napsütéses órák száma, 

csapadék mennyisége, gazdasági környezet stb.) szempontokat figyelembe véve 

állapítja meg, hogy az adott terület alkalmas-e a kérvényben szereplo növény 

termesztésére. 

• A helyszíni ellenorzések gyorsítása. 

• Újabb földrajzi alapú kockázatelemzési módszerek bevezetése. 

• A parcella azonosító rendszer többcélú felhasználása a nemzeti vagy regionális 

tervezésben, monitoring rendszerek kialakításában, vagy más olyan alkalmazás esetén, 

amelynek alapját a mezogazdasági parcella képezi. 

 

A digitális térképnek legalább olyan pontosnak kell lennie, mint az 1:10000 méretarányú 

papírtérképnek. A megjelölt méretarány csak minimum követelmény, ha nagyobb a 

méretarány, akkor no a pontosság is. A rendszer alapját szabványos térkép képezi. A 

vonatkoztatási és vetületi rendszer az egész országra kiterjedoen ugyanaz. Érdemes az ország 

szabványos térképi rendszerét használni. A GPS felhasználása a jövoben kulcsfontosságú 

lesz, ugyanis a helyszíni koordinátaméréseknek ez a leghatékonyabb módszere. Ennek 

érdekében szükséges biztosítani a GPS koordináták vetületi rendszerbe való transzformálását. 

A kompatibilitás érdekében figyelembe kell venni más térinformatikai rendszereket is. 

Középtávon várható az ETRS 89 európai vetületi rendszer elterjedése, ami lehetové teszi az 

adatok transzformációk nélküli átvitelét az egyes országok között. A rendszerben szereplo 

fedvények folyamatos, átfedés nélküli területeket ábrázolnak. A fedvényeket a program 

hierarchikus struktúrában tárolja a gyors megjelenítés érdekében. A felhasznált térképnél az 

RMS hiba értéke legfeljebb 2,5m, a légifényképek pixelmérete pedig 1m lehet. A legkisebb 

térképen szereplo objektum 1:10000 méretarány esetén 0,1ha, 1:5000 esetén 0,03ha. A 

szkennelés és a képernyorol történo digitalizálás során az RMS hiba 1-1,5m, ami még 

elfogadható pontosságot biztosít.  

A parcella azonosító rendszer kialakításánál nagy szerepe lehet az ortofotóknak. Érdemes 

kiterjeszteni a térinformatikai rendszert az ortofotók kezelésére. Az ortofotók forrása lehet 

nagyfelbontású muhold- és légifelvétel. A Bizottság az 1m felbontású pankromatikus (fekete-

fehér) ortofotók használatát ajánlja. A költségek csökkentése céljából érdemes viszonylag 
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magasról, 1:40000 méretarányú képet készíteni és nagy felbontású filmet használni. A 

jövoben a színes felvételek fognak elterjedni, amelyeket érdemes több irányban hasznosítani. 

Sikeresen alkalmazták Európa szerte a természetes színes és hamis infravörös színes 

felvételeket. Az ortofotó könnyen integrálható a térinformatikai rendszerbe. A kérelemhez 

mellékelt térkép háttereként vizuális információt ad a gazdának, segít az adminisztrációs és a 

helyszíni ellenorzések végrehajtásában. Az ortofotók drága megoldásnak minosíthetoek, 

mégis nagyon hasznos információkat nyújtanak, és a belépésre készülo tagállamoknak ezt a 

megoldást javasolják. A változásvezetés miatt érdemes 3-5 évente új ortofotó-sorozatot 

készíteni. Az optimális megoldás az lenne, ha minden évben lefotóznák a területek egy részét. 

 

5.6.2. A Bizottság általános ajánlásai 

 

Az ajánlások a különbözo alapú rendszerek felállítására, a PAR-ban tárolt grafikus adatokra 

és a kérvényezési eljárás lebonyolítására vonatkoznak. A 92/3508 Európai Bizottság rendelet 

így definiálja a mezogazdasági parcellát: „a földfelszín egy része, amin egy gazda ugyanazon 

gazdálkodási éven belül egy fajta növényt termeszt”. A mezogazdasági parcellákat nemcsak 

az alfanumerikus adatbázisban lehet meghatározni, hanem a következo módszerekkel 

grafikusan is: 

• Közvetlenül a mezogazdasági parcella helyének meghatározása ortofotó alapján. 

• Közvetett módon, az ún. Ilot (egy gazdálkodó területei) vagy természetes határú tábla 

meghatározásával. 

 

A három egység közül általában a természetes határú tábla a legnagyobb, a legkisebb pedig a 

mezogazdasági parcella. A PAR kétféle parcellát kezel. A mezogazdasági parcellát a gazda 

évente jelöli meg. A referencia parcellát a mezogazdasági parcella helyének meghatározására 

használják. Ennek határai viszonylag állandóak. A referencia parcella tagországtól függoen 

lehet mezogazdasági parcella, egyetlen gazda összefüggo gazdálkodási területe (Ilot), 

természetes határú tábla, kataszteri parcella vagy ezek kombinációja. 

 

A referencia parcella és a mezogazdasági parcella kapcsolatának négy esete van: 

• egy mezogazdasági parcellához egy azonosítási terület tartozik; az adatokat a 

mezogazdasági parcella táblában tárolják; 
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• egy referencia parcellához több mezogazdasági parcella tartozik; a mezogazdasági 

parcellát a referencia parcella azonosítója, területe és földhasználata azonosítja; 

• egy mezogazdasági parcellához több referencia parcella tartozik; hasonló az elso 

esethez; 

• több mezogazdasági parcellához több referencia parcella tartozik: ilyen esetben a két 

területnek elkészítik a metszetét, és egyedi azonosítóval látják el az új poligonokat. 

 

Az adatbázisban a mezogazdasági parcella azonosítóját, területét, a használat módját és a 

muvelt parcella területét tárolják. Az alfanumerikus és a vektor adatokat tároló adatbázis 

közötti kapcsolatot a parcella azonosítója biztosítja. A térinformatikai rendszer a vektoros 

adatbázisban lévo poligon táblát automatikusan felállítja. Ennek segítségével a terület-, 

kerületszámítás automatikus. A követelmények teljesítése érdekében szükséges vektorizálni a 

referencia parcellákat. A kataszteri térképek digitalizálása a parcellák mennyisége, kezelése, 

transzformálása és a minoségbiztosítás miatt rendkívüli erofeszítéseket igényel. Ha 

gazdálkodói területek alkotják a referenciát, akkor a kataszteri térképeket eloször szkennelik, 

majd transzformálják. A parcellába referenciapontot digitalizálnak és összekapcsolják a 

parcella azonosítójával. A második lépésben digitalizálják az egyes gazdákhoz tartozó 

területek határait, és egyedi azonosítóval látják el oket. 

 

A térinformatikai rendszer grafikai komponense tartalmazza: 

• a közigazgatási határvonalakat; 

• a termelési körzetek határvonalait; 

• a termelésre alkalmas terület határvonalait (pl. agrár-környezetvédelmi mérések 

alapján). 

 

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos teendokben is nagy szerepet játszik a térinformatika. A 

tagországok többféle megoldást alkalmaznak ennek megoldására. Egyes tagországok évente 

kiküldik az összes gazdálkodónak a területeiket befoglaló térképeket, mások viszont csak 

kérés alapján teszik ezt. Egyes esetekben egy, más esetekben két térképet küldenek ki, amibol 

egyet szükséges a kérelemmel együtt benyújtani. Más országokban pedig a helyi hivataloknál 

lehet elérni a térképeket. A kiküldött térkép tartalmazza: 

• a környezo terület összes referencia parcelláját; 

• vagy csak a termelo gazdálkodási területeinek referencia parcelláit; 
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• esetenként feltüntetik a referencia parcella területét is. 

 

A gazda a térképen bejelöli a hasznosított mezogazdasági parcellákat, megjelöli az új 

referencia parcellákat és a korábbi évhez képest bekövetkezett változásokat. A feldolgozás 

során a hivatali eljárástól függoen elvégzik a referencia parcellák változásainak vezetését, 

digitalizálják a mezogazdasági parcellákat, de felhasználhatják a térképeket vizuális 

ellenorzésre is. A helyszíni felmérések esetén digitalizálják a térképen szereplo parcellákat. A 

beküldött papír térképeket analóg vagy digitális formában archiválják. 

 

5.6.3. Jövobeli lehetséges fejlesztések 

 

A térinformatika segítségével az IIER muködése tovább javítható. Mindenekelott a bonyolult 

és különbözo módon elvégzett területméréseket kéne harmonizálni. Egységes formulák 

bevezetése megoldás lehet. Az alkalmassági vizsgálatokba be lehet vonni agrár-

környezetvédelmi méroszámokat is. Léteznek ilyen jellegu statisztikák, amelyeket integrálni 

lehetne a rendszerbe. Jelenleg is folyik a kutatás a mutatószámok kidolgozására. Ezek a 

méroszámok jellemezhetik például a talajtípust, a kockázati csoportot és a gazdasági területet. 

A különbözo környezeti információs rendszerekkel való összekapcsolással lehetoség nyílna a 

termelés éghajlati alkalmasság vizsgálatára is, amit az olíva ültetvények esetén már 

alkalmaznak. Az adatbázisok közötti összekapcsolások akadályait Townshend 1992-es 

munkájában határozta meg [35]: 

a› Az adatnyerés, adatfelvételezés különbözosége. Például az európai talajeróziós térkép 

szerkesztése során minden országban más-más módszerrel és idopontban készítették el a 

térképet. 

b› Kompatibilitás hiánya. Az adatbázisok különbözhetnek a mintavétel módjában, a 

mintavételi helyek suruségében.  

c› Poligonok használata heterogén tulajdonságok megjelenítésére. A klasszikus 

természetföldrajzi térképek – talaj, növényzet, kozetek ábrázolása – esetében általában kevés 

számú osztályhoz sok poligon tartozik. Egy poligonhoz többféle attributum is tartozhat. Ez 

problémát okoz a fedvényekkel kapcsolatos muveleteknél. 

d› Az adattípusok és formátumok különbözosége. 

e› Az összekapcsolt adatbázisok integritásának idobeli állandósága és fenntartása. A 

különbözo adatbázisok adatainak rendelkezésre kell állni a teljes ido keresztmetszetében.  
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A távérzékelési módszer jelentosége egyre no az IIER hatékonyságának növelésében. A 

távérzékelés a felszíni és felszín alatti, légköri objektumokról történo mennyiségi, minoségi 

adatszerzés olyan eszközökkel, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban az objektummal. 

A távérzékelt adatok forrása vagy a légifénykép vagy a muholdkép. A fejlett országokban már 

a 60-as évektol használják a légifotókat térképezésre, amely egy egyszeru, olcsó és gyors 

adatszerzési módszer. Lényege abban áll, hogy egy ismert pozíciójú repülogéprol fotókat 

készítünk a felmérendo területrol, majd ezekbol ortofotókat állítunk elo. Az ortofotó 

torzulásmentesen ábrázolja a területet. Az ortofotótérkép – szemben a vonalas térképpel 

illetve a vektorgrafikával – sokkal szemléletesebb képet ad, különösen a természetes 

földfelszínrol. Hátránya, hogy a fényképezés nagymértékben függ az idojárási viszonyoktól. 

A légifelvételek mellett rendelkezésre állnak a muholdfelvételek, amik általában nagyobb 

területeket ábrázolnak. Manapság már számtalan eroforrás kutató muhold kering a Föld körül 

és folyamatos az új mesterséges eroforrás-kutató égitestek fejlesztése. A jelenlegi 

legfontosabb muholdak: 

• LANDSAT (amerikai) - 1972 óta, multispektrális fényképezo rendszer; 

• SPOT (francia) - 1983 óta, nagyfelbontású érzékelo; 

• IRS (indiai) - 1988 óta; 

• IKONOS (kereskedelmi) - 1999 óta, a legnagyobb felbontású; 

• NOM-AVHRR – eredetileg meteorológiai alkalmazása volt; 

• RADARSAT, ERS - radarhullámokkal dolgozó égitest. 

 

A felsorolt muholdak által készített felvételeket használják az EU mezogazdasági információs 

rendszereiben, így használatuk meghonosodhat az IIER-ben is. A távérzékelés módszerével 

csökkenteni és gyorsítani lehet helyszíni ellenorzéseket. Az ellenorzés során nem kell a 

helyszínre menni ahhoz, hogy tisztázzák a rendellenességeket, hanem a fényképet kiértékelve 

gyors és pontos információkhoz jutnak. Az új kockázat-elemzési módszerben felhasználható a 

térbeli információ is. A földrészlet azonosító rendszer további nemzeti vagy regionális 

alkalmazások (jogi, monitoring, adó, térbeli statisztikai) alapjaként is szolgálhat majd. 
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6. A parcella azonosító rendszer tervezése és megvalósítása 
 

A térinformatikai projektek tervezési folyamata kritikus szakasz, mert nagy hatással van a 

projekt sikerére. Ezért a tervezést gondosan kell elvégezni. A parcella azonosító rendszer 

tervezése és megvalósítása három nagy lépésbol áll. Az elso lépésben elemzik, hogy a 

rendszernek milyen követelményeknek kell megfelelnie, és meghatározzák, hogy a 

követelményekhez milyen térinformatikai funkciók tartoznak. A térinformatikai funkció a 

feladatot olyan szinten tartalmazza, amelyet konkrét térinformatikai eszköz meg tud 

valósítani. A második lépésben az igényeknek megfelelo térinformatikai szoftvert választják 

ki. Ez tulajdonképpen egy viszonylag egyszeru vásárlási folyamat. Olyan szoftver kerül 

kiválasztásra, amely teljesíti az általános térinformatikai programokkal szemben támasztott 

követelményeket és költség/hatékonysági szempontból legkedvezobb. Az utolsó lépés egy 

térinformatikai bovítmény vagy alkalmazás elkészítése, amely az általános térinformatikai 

szoftver igényeknek megfelelo funkciókkal való kiterjesztése. Az elso lépés minden projekt 

esetében egyedi, a második viszont a projektek nagy részében egyformán megy végbe, míg a 

harmadik szintén szigorúan egyedi. 

 

6.1. A követelmények elemzése 

 

A követelmények elemzése a tervezési folyamat elso része. Célja azoknak a 

követelményeknek a meghatározása, amelyeket a térinformatika eszköztárával lehet 

kielégíteni. A parcella azonosító rendszernek kétféle követelménnyel szemben kell 

megfelelni: a szabályozás és az általános térinformatikai rendszer követelményeinek. 

 

A következo ábrán jól elkülönítheto a parcella azonosító rendszerrel szemben támasztott 

követelmények két csoportja. A szabályozás követelményei közvetlenül az Európai Bizottság 

által kidolgozott jogszabályok paragrafusaiból értelmezhetoek, míg a térinformatikai 

rendszerrel szemben támasztott követelmények a szabványos szoftverrel szembeni 

követelmények (pl. zoom, import/export funkciók stb.). Az Európa Bizottság a rendelet 

kidolgozásakor nagy hangsúlyt feketetett a térinformatika nyújtotta lehetoségek minél 

szélesebb köru alkalmazására. 
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4. ábra A parcella azonosító rendszer tervezési megközelítése 

Forrás: Scott Wilson Kirkpatrick and GISL: GIS study for the evaluating the feasibility of a  million object parcel 

identification system under the IACS. JRC, 1997. 

 

A szabályozás értelmezésérol az elozo fejezetben (4.6.1.) volt szó. A szabályozások 

értelmezése alapján meghatározták a térinformatikai rendszer bevezetésének elonyeit és 

hátrányait. 

 

A térinformatika használata elonyt jelent a következo esetekben: 

• kezdeti adatregisztrálás és hitelesítés, 

• térképrendszer kezelése, 

• mezogazdasági parcella azonosítása, 

• területmérés, 

• a földrészletek közötti változások vezetése, 

• mezogazdasági parcella azonosító generálása, 

• parcella helyének meghatározása, 

Szabályozás követelményei 

Térinformatikai 
rendszerkövetelmények 

KAP reform 

Döntés a térinformatika 
almazásáról GIS funkcionalitás 

beépítése a rendeletbe 

Hol alkalmazható a 
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Ahol alkalmazható, ott meg 
kell határozni a fontosságát 

Közvetett elonyök 

GIS követelmények 

További igények Alapkövetelmények 
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• idobeli összehasonlítás, 

• többszöri igénylések ellenorzése, 

• az alkalmatlan területek kiszurése, 

• kockázatelemzés, 

• a támogatott területrol térképkivonat készítése, 

• tematikus térkép készítése, 

• távérzékeléses ellenorzéshez megfelelo állományformátum biztosítása, 

• a gazdáknak kiküldendo térképkivonatok elkészítése, 

• hálózaton keresztüli hozzáférés, 

• visszacsatolás a kataszteri rendszer felé, 

• helyszíni ellenorzések útvonalának tervezése, 

• automatikus adatszerzés, 

• tervezés. 

 

A térinformatikai rendszer használatának hátrányai: 

• az alaptérképek magas költsége, 

• az adatok minoségét a felhasználó nem tudja behatárolni, gyors hibaterjedés, 

• szervezeti változtatások, 

• magas tanfolyami kiadások, 

• a rendszer integrációjának nehézsége, 

• kockázatok, 

• többféle terület meghatározás a parcella azonosító rendszerben. 

 

A szabályozás azt is meghatározza, hogy milyen adatokat szükséges nyilvántartani az 

adatbázisban. Ez alapján felállították a mezogazdasági parcellák kezelésének adatmodelljét, 

amely az alábbi elemeket tartalmazza: 

• a termelo adatai, 

• a kérelem adatai, 

• a mezogazdasági parcella adatai, 

• a referencia parcella adatai. 

Az adatbázis rendszerben ezek alkotják a táblákat. 
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A rendelet alapszinten való végrehajtásához olyan rendszerre van szükség, ami azonosítja a 

mezogazdasági parcellát. A PAR-t a tagországok költségtakarékossági szempontok miatt a 

már meglévo térképrendszereikre alapozzák. Aszerint, hogy milyen referencia terület képezi a 

PAR alapját megkülönböztetünk kataszterre, topográfiai térképre, légifotóra és blokkra épülo 

rendszereket. 

 

6.2. A PAR alkalmazás fobb térinformatikai funkciói 

 

A követelmények elemzése után meghatározzák azokat a funkciókat, amelyek képesek a 

feladatok megoldására és kiválasztják azt az általános térinformatikai szoftvert, amelyet 

kiegészít a parcella azonosító rendszer alkalmazás. Olyan térinformatikai alapszoftvert 

szükséges választani, ami megfelel a szabályozásokkal és a felhasználókkal szemben 

támasztott általános követelményeknek. 

 

A kereskedelemben kapható szoftverek többféle kategóriát képviselnek. A professzionális 

kategóriát az ESRI Arc/Info terméke jelenti. Az elterjedtebb asztali térinformatikai rendszerek 

közül egymáshoz hasonló lehetoségeket kínál például a MapInfo, az ArcView, a Smallworld, 

az AtlasGIS és az Autodesk World. A szoftver kiválasztása elott költség/hatékonysági 

elemzést is szükséges végezni. A szoftver kiterjesztett funkciói testesítik meg az ügyviteli 

folyamatokat. 

A szabályozásból eredo funkciók: 

• Poligon metszet képzése: a tér- és idobeli jelenségek vizsgálatakor összetett adatokat 

használunk. A különbözo jelenségek metszet képzésével olyan kérdésekre kaphatunk 

választ, mint például a kérvényeken szereplo területek mennyire fedik le az egyes 

földrészleteket. 

• Objektum-keresés: ezzel a funkcióval meghatározható, hogy a parcella adott területen 

belül helyezkedik-e el. Az eredménytol függoen az adatbázisban megváltoztatható a 

bejegyzés. 

• Poligon területi számítások: az algoritmus megfelelo pontossággal (+-0.005 hektár) 

kiszámítja a területet. 

• Idobeli földrajzi lekérdezések: ez megköveteli a kérvényen szereplo adatokhoz való 

hálózaton keresztüli hozzáférést. Az idoegység év alapú, mivel évente nyújtják be a 

kérvényeket. 
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• Övezet képzés és/vagy távolság elemzés: övezetet a különbözo elorejelzések, 

elemzések és tervezés során állítanak elo, míg a távolságmérést a támogatási 

küszöbérték meghatározására használják. 

• Elosztott rendszer támogatása: elosztott rendszert annak érdekében érdemes használni, 

hogy a különbözo regionális irodák egymás között tudjanak adatokat cserélni és 

változtatni. 

• A földrészlet egyedi azonosítójának ellenorizhetosége: az osztott rendszerben az 

azonos idoben létrejött földrészlet azonosítónak is egyedinek kell lennie. 

• 1:N és N:M kapcsolatok kezelése: a funkció az olyan attribútum adatok frissítését 

könnyíti meg, amelyek a grafikus adatokkal 1:N vagy N:M kapcsolatban állnak. 

Például: 

o ahol az adminisztráció a kérvényeket földhasznosítás szerint tárolja (Portugália 

esetén), 

o ahol a referencián parcella többféle földhasználat folyik, ott a különbözo 

hasznosítású területek összegeinek meg kell egyeznie a referencia parcella 

területével, 

o ahol a földrészlet megosztott, így ugyanarra a földrészletre több gazda is 

beadhatja a kérelmét. 

 

A térinformatikai szoftverhez kötodo hagyományos funkciók: 

• A poligon származásának és tulajdonságainak karbantartása: a funkció segítségével a 

mezogazdasági parcella korábbi állapota vizsgálható. A korábbi adatok alapján vissza 

lehet keresni a földhasználó és a földterület adatait. 

• Poligon fedvény (overlay) képzése: a fedvények egymásra illesztését a regionális 

tervezési gyakorlat még a digitális módszerek bevezetése elott a 60-as évek végén 

vezette be. Gyakorlatilag a dolgot úgy oldották meg, hogy a különbözo tematikus 

térképeket átlátszó transzparensre rajzolták és a különbözo tényezok együttes hatását 

átvilágító asztal felett regisztrálták. Nagyon munkaigényes volt ez a feladat, szerények 

voltak a módszer nyújtotta lehetoségek a korszeru számítógépes módszerekhez 

hasonlítva. 

• Közvetlen digitalizálás vagy szkennelés: az analóg formában (papír) rendelkezésre 

álló adatok digitálissá tételéhez szükséges funkció. 
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• Formátum transzformáció: az archív adatok, a raszteres térképek és fényképek, a 

digitalizáló vagy geodéziai szoftver által szolgáltatott kimenet formátumai általában 

nem egyeznek meg a felhasznált GIS szoftver saját formátumaival. Ahhoz tehát, hogy 

a rendszer tárolni tudja az importált adatokat, transzformálni kell a bevitt adatok 

formátumát. A formátum transzformáció képessége dönto lehet a kérdéses GIS 

használhatósága szempontjából. Ide tartozik a raszter/vektor konverzió is, amely azért 

fontos, mert a térinformatikai muveletek egy részét raszteres adatokon, más részét 

vektoros adatokon lehet végrehajtani. A másik fontos funkció az import/export, ami 

biztosítja az adatcsere lehetoségét más elterjedt térinformatikai rendszerek felé. 

• Geometriai transzformáció: a térbeli adatokat rendszerint valamilyen sík vetületi 

rendszer felhasználásával tárolják. Mivel különbözo vetületi rendszerek léteznek, 

transzformációkat szükséges végrehajtani közöttük. A parcella azonosító rendszerben 

többféle vetületu térképet használnak. Ezeket egyetlen vetületi rendszerbe szükséges 

alakítani. 

• Raszteres és vektoros adatok feldolgozása és megjelenítése: a szoftvernek támogatnia 

kell mind a raszteres, mind a vektoros adatok javítását, szerkesztését, megjelenítését és 

elemzését. A PAR raszteres állományai például az ortofotók vagy muholdfelvételek 

digitális változatai, vektoros állományok a kataszteri térképek digitális változatai vagy 

a közigazgatási határadatok állományai. 

• Kapcsolódás külso adatbázisokhoz: kapcsolatot szükséges biztosítani minden létezo 

nagy adatbázis-kezelo rendszerhez. A térinformatikai rendszer ugyan tartalmaz belso 

adatbázis-kezelo modult, de a gyakorlatban ipari szabvány külso adatbázisokból 

nyerik az adatokat. 

• Dinamikus kapcsolat a térkép és az adatbázis táblák között: a geometriai adatok 

dinamikusan kapcsolódnak a földrészlet egyéb tulajdonságaihoz. A térkép és az 

adatbázis egymástól függ olyan értelemben, hogy ha az egyik változik a másik is 

automatikusan változik. 

• Grafikus megjelenítés, nyomtatás, tematikus térképek és jelentések készítése. A 

parcella azonosító rendszer egyik funkciója a nyomtatott térképek eloállítása, 

amelyeket a gazdának küldenek ki. A térinformatikai rendszer elonye többek közt az, 

hogy az adatok közül azokat jeleníti meg, melyekre a kérdéses feladat szempontjából 

éppen szükség van. Ezzel elkerülheto a zsúfoltság, és a térképészeti megjelenítés 

szabályainak automatizálása is egyszerubbé válik. 
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• Szabványos lekérdezo és kereso technikák használatának támogatása: Bool algebrai, 

logikai, térképi algebrai muveletek és az övezet képzés segítségével valósítható meg. 

A térbeli lekérdezést az SQL nyelv térbeli kiterjesztésével tudjuk elérni. 

 

A funkciók megvalósítása mellett a GIS termék testre szabása, és a már meglévo külso 

rendszerekkel való integrálása nagyon fontos feladat. A felhasználó saját döntési lehetoségeit 

csökkenteni szükséges a kisebb hibalehetoség érdekében. 

 

6.3. A PAR megvalósításának általános stratégiája 

 

A 2000/1593 számú rendelet megvalósítása az alábbi két fo feladatra bontható: 

• a PAR felállítása, azaz digitális térkép-fedvények és lehetoleg ortofotók eloállítása; 

• a térinformatikai rendszer kivitelezése, azaz a PAR digitális adatainak kezeléséhez 

szükséges funkciókhoz térinformatikai eszközök kialakítása. 

 

A PAR felállítását végezhetik magáncégek vagy állami vállalatok is. Az adminisztráció dönti 

el, hogy új rendszert alakít-e ki saját adatokkal saját projekt keretében, vagy már meglévo 

adatokat vásárol. A dán mezogazdasági minisztérium például 50%-os költség megtakarítást 

ért el az ortofotók vásárlása területén, amelyeket egy magánszférában lévo cég készít el és 

frissít. Ha a rendszer alapját a kataszteri parcellák képezik, az egyes intézmények között 

érdemes szerzodéseket kötni a költségek csökkentése érdekében. Olaszországban például a 

kataszteri térképeket kezelo hivatal ingyenesen adja a kataszteri térképeket ortofotó 

másolatokért cserébe. 

 

A térinformatikai rendszer kivitelezésébe be kell vonni az IIER adminisztrációs részlegét. A 

rendszert a már meglévo alfanumerikus adatbázisokkal, hardverrel és szoftverrel integrálják. 

A szabályozás eloírja, hogy 5 év áll rendelkezésre a GIS megvalósítására. 
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7. A parcella azonosító rendszer megvalósítása a tagállamban 
 

7.1. A tagországokban kialakult rendszerek általános jellemzoi 

 

A tagországokban az adatok forrását tekintve alapvetoen háromféle PAR alakult ki: 

• földkataszterre épülo rendszerek, 

• új, parcellaalapú, de nem a kataszterbol levezetett rendszerek, 

• táblaalapú rendszerek. 

 

A földkataszter alapú rendszerek adatait a kataszterbol veszik. A kataszter definíciója a 

Kataszter 2014 kiadvány szerint [18]: a kataszter egy ország vagy körzet jogi földobjektumait 

tartalmazó, és a határvonalaik felmérésén alapuló módszeresen megszervezett nyilvános 

adatleltár. Önálló elhatárolások rendszerezetten határozzák meg az ilyen jogi föld-

objektumokat. Köz- vagy, magánjog egyaránt meghatározó lehet. Az ingatlan körvonalait és a 

parcellaazonosítót általában együtt ábrázolják a leíró adatokkal, és így leolvasható a 

különbözo föld objektumok természete, mérete, értéke és a jogok, vagy kötelezettségek, 

amelyek a föld objektummal járnak. 

 

A kataszteri rendszerek minosége változó az európai országokban. Több tagállam, így 

Olaszország is hagyományosan jól felállított kataszterrel rendelkezik, amit az ország 

történelme során folyamatosan és pontosan vezettek. Egyes tagállamokban, például 

Görögországban viszont nem volt kataszter. A kataszter alapú rendszerek fontos tulajdonsága, 

hogy a parcellának hivatalos státusza van az azonosítás, az elhelyezkedés, a terület és más 

tulajdonságok tekintetében. A kataszteri rendszer hivatalos kezeléséhez szükséges egy egyedi 

azonosító rendszerre (parcella azonosító regiszter), ami természetesen kataszteri parcella 

szinten muködik. Ausztria, Olaszország, Spanyolország, Luxemburg és számos német 

tartomány a kataszterre alapozta rendszerét. 

 

A kataszter és a parcella azonosító nyilvántartás általában a mezogazdasági ellenorzési 

adminisztráció ellenorzési körén kívül esnek. Mivel különbözo célból vezetik a két 

nyilvántartást, a kataszteri parcella azonosítók változásvezetés átfutási ideje és felülvizsgálata 

elkerülhetetlen. Alapveto követelmény, hogy egyidejuleg lehessen azonosítani a 

mezogazdasági területet, a földhasználatot, a kérelmezot és az igénylés évét. 
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A kataszteri rendszer elonyei: 

• a gazdák könnyen beszerezhetik a térképet; 

• részletes és pontos (1:2000-1:5000 méretarány); 

• egyedi azonosítóval rendelkezo parcellát biztosít; 

• tartalmazza a terület nagyságát, és a digitális rendszerek esetében támogatja a 

hatékony kereszt-ellenorzéseket; 

• lehetoséget biztosít a tulajdonos adataihoz való hozzáférésre. 

 

A kataszteri rendszer hátrányai: 

• különbözo pontosságúak, különbözo vetületi rendszerben készültek; 

• különbözo minoségu információt tartalmaznak és a térképek változásvezetése nem 

egyidoben történik; 

• nem összeillesztheto szelvények alkotják; 

• általában külterületeken nem állnak digitális formában rendelkezésre; 

• a legfontosabb hátrány, hogy a kataszteri parcella nem azonos a mezogazdasági 

parcellával. 

 

A kataszter alapú rendszer alkalmazásánál számos területi probléma felmerül, ami 

megnehezíti az ellenorzést. A kataszteri parcella hivatalos területe sok esetben eltér a térképen 

számított parcella területétol. Ez abból ered, hogy a területet pontosan megmérték, de a 

térképen csak megközelítoen ábrázolták. Ezért a kataszteri térképek digitalizálásával nem 

javul a minoség. A kataszteri térképek önmagukban nem felelnek meg a követelményeknek. 

Segíthetnek a PAR felállásában, de a jövoben várhatóan csökken a jelentoségük, mert az 

ortofotók használata sokkal jobb változásvezetést biztosít. 

 

Az új, parcellaalapú, de nem a kataszterbol levezetett rendszerek esetén a gazdának szükséges 

bejelölni a térképen a gazdálkodási parcellákat (Ilot). Ez azokban az országokban jellemzo, 

ahol olyan nagy méretarányú, az egész országot lefedo topográfiai térképek vagy légifotók 

állnak rendelkezésre, amelyekrol azonosítani lehet a mezogazdasági parcellák határait. 

A tábla- vagy blokkalapú rendszerek természetben jól elkülönítheto mezogazdasági 

területeket azonosítanak. Ennek elonye akkor jelentkezik, ha a táblát alkotó mezogazdasági 

parcellák nagyon kicsik. A táblaalapú rendszereknél nincs lehetoség a mezogazdasági parcella 

ábrázolására (ez az ortofotókra is vonatkozik), mert - ahogy a portugál példa is mutatja - a 
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parcellák területe sok esetben túl kicsi. A mezogazdasági parcellák évente 20%-án 

határváltozások lépnek fel. Elony, hogy ezeket a változásokat a tábla rendszerben nem 

szükséges tárolni. A táblaalapú rendszerek arra a koncepcióra épülnek, hogy sok állandó vagy 

közel állandó határfelület van, melyek topográfiai térképeken vagy ortofotókon felismerhetok. 

 

A táblák homogén tulajdonságokkal rendelkezo területek. A kérelemhez csatolt térképen a 

gazda bejelöli a táblán belüli gazdálkodási területét. Az ellenorzés során az egy táblán belül 

eso parcellák összterületét viszonyítják a tábla területéhez. 

A rendszer muködése a következo feltevéseken alapul: 

• ha az egy táblán belüli területek összege egyenlo a tábla hivatalos területével, akkor 

nincs hamis igénylés; 

• ha a területek összege meghaladja a tábla területét, akkor hamis az igénylés. Ilyenkor 

minden a területen osztozkodó kérelmezot a rendellenesség feloldására köteleznek; 

• ha a területek összege kisebb, mint a tábla területe, akkor a bejelento nem pontosan 

jelentette be az adatokat, de ez az ellenorzés szempontjából nem dönto. 

 

A táblaalapú rendszerek kialakítása során szükséges figyelembe venni a következoket: 

• a tábla pontos elhatárolása és a határ karbantartása; 

• a tábla azonosítók a mezogazdasági hatóságok ellenorzési körébe tartoznak; 

• követelmény, hogy a mezogazdasági parcella a tábla azonosító alapján egyedileg 

azonosítható legyen; ezáltal a hely, a földhasználat, a terület, a kérelmezo és az igény 

éve meghatározható legyen; 

• egyszeru a kezelése; a táblahatárokat csak akkor szükséges megváltoztatni, ha tartósan 

„alul igénylik” a területet; 

• az ellenorzés korlátozott a mezogazdasági parcella szintjén. 

 

Táblaalapú rendszerek esetében probléma lehet a határok változásának évenkénti követése és 

az azonosító karbantartása. Finnország, egyes német tartományok, Franciaország egy része, 

Görögország, Írország és Portugália táblaalapú rendszert használ. Néhány tagország (Dánia, 

Svédország) a táblaalapú rendszert mezogazdasági parcellákkal együtt használja, ami nagy 

megbízhatóságot nyújt. 
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Léteznek úgynevezett pont rendszerek is. Portugáliában a blokkalapú PAR-t úgy 

módosították, hogy nagyon kis méretu parcellákat is lehessen azonosítani. A gazdák a 

térképen a poligonnal nem ábrázolható mezogazdasági parcellákat pontszeruen jelölik be. A 

pontszeru bejelölés egyszeru megoldás abban az esetben, ha a parcellát nem lehet 

körberajzolni és a területet nem lehet ellenorizni a digitális térkép vektoradatai alapján. A kis 

parcellákat elhelyezkedés és hasonlóság alapján (pl. földhasználat) rendezik táblákba. A pont 

az a referencia, ami meghatározza a parcellát. 

 

Természetesen az alapveto típusok egymással is keveredhetnek a parcella azonosító 

rendszerben. Két szélsoséges eset létezik, amelyek között folyamatos átmenet van. Az elso 

eset az, amikor minden mezogazdasági parcella be van rajzolva. A másik eset, amikor 

nincsenek bejelölve a mezogazdasági parcellák azok kivételével, amik a térkép felületén 

ábrázolhatóak és jól láthatóan tartalmazzák a parcella azonosítót. Portugáliában két rendszert 

fejlesztenek párhuzamosan. Az alábbi ábra a két szélsoséges eset közötti átmenetet mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra Parcella azonosító rendszerek típusai 

 

Az ellenorzés szempontjából a mezogazdasági parcella alapú rendszer tekintheto a legjobb 

megoldásnak, míg a tisztán táblaalapú rendszer a legnehezebben adminsztrálható. 

 

7.2. Néhány tagországban kiépült rendszer jellemzoi 

 

Az EU hatósága néhány tagországban felülvizsgálta az IIER muködését. Németországban, 

Spanyolországban, Franciaországban, Írországban, Portugáliában és az Egyesült Királyságban 

megvizsgálták a támogatásban részesített birtokok alapadatbázisát és a mezogazdasági 

parcella azonosító rendszert. Ezek a tagországok használták fel 1999-ben a szántóföldi 

növények és a szarvasmarha tenyésztés támogatásainak 76%-át. 

Mg.-i parcella rendszer Tábla rendszer 

belga 
parcella 
rendszer 

olasz 
kataszteri 
rendszer 

portugál 
tábla 
rendszer 

portugál 
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tábla 
rendszer 
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A támogatásban részesített birtokok alapadatbázisát tekintve Németországban, 

Spanyolországban és az Egyesült Királyságban a meglévo adminisztratív rendszerhez 

igazodva decentralizált IIER-t alakítottak ki, azaz 16, 17 illetve 4 különálló adatbázist hoztak 

létre. Az adatbázisok közötti inkompatibilitási problémák miatt a hatóságok csak ideiglenes 

megoldást találtak a mezogazdasági parcellák és az állatállomány kereszt-ellenorzési 

rendszerére. Németországban és Spanyolországban ez elektronikus információcserével 

történik, míg az Egyesült Királyságban manuálisan, ami igencsak hátrányos. 

 

A mezogazdasági parcella azonosító rendszert tekintve Németország, Spanyolország és 

Franciaország kezdetektol fogva ingatlan-nyilvántartási térképekre alapozta rendszerét. Ez 

nem teljesen felel meg a változásvezetés követelményeinek, de a parcella a terület 

tekintetében igen jó minoségu. Más tagországokban, így Írországban, Portugáliában és 

Skóciában légi- és muholdfelvételek alkalmazása mellett döntöttek. Az Egyesült Királyságban 

Skócia kivételével az ország hivatalos térképi állományára építették a parcella azonosító 

rendszert. 

 

A felülvizsgálat során kiderült, hogy csak Németországban és Írországban nincs nagyobb 

probléma az IIER megvalósításában. Spanyolországban a kialakítás során a jogszabályoktól 

jelentosen eltértek. Navarra tartományban tulajdonképpen nem volt probléma a rendszerrel, 

de Katalóniában hiányzott a parcellák kereszt-ellenorzo rendszere, és a szarvasmarhák 

nemzeti szintu kereszt-ellenorzési rendszere is kívánnivalót hagyott maga után. 

Franciaországban a földterületek helyi ellenorzése nem volt megfelelo. Továbbá nem 

szankcionálták a rendeletet sértoket. Portugáliában az állatok kereszt-ellenorzési rendszere 

még kezdetleges állapotban volt és a büntetéseket sem alkalmazták rendesen. Az Egyesült 

Királyságban szintén a jószágok kereszt-ellenorzési rendszere nem volt teljes. 

 

Hollandiában a gazdák a kérelemhez 1:10000 méretarányú térképkivágatot kapnak, amelyen 

bejelölik az általuk használt gazdálkodási terület határát. A kérelem az informatikai 

feldolgozó központba kerül, ahol régiónként, vagy egyetlen egységben kezelik az országból 

érkezett adatokat. A feldolgozás két részbol áll: alfanumerikus feldolgozásból és grafikus 

kódolásból. Ezután ellenorzik a feldolgozott digitális adathalmazt, majd az osztályozást 

követoen átvizsgálják az adatokat. Az ellenorzés kétszintu. Az elso adminisztratív szinten 

kiszurik az egyértelmu hibákat, és helyszíni ellenorzésekkel megpróbálják beazonosítani a 

valótlan adatokat közlo gazdákat. A helyszíni ellenorzések fajtái: minoségi, mennyiségi, 
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geodéziai és távérzékeléses, melybol az utóbbi a legnagyobb arányú. Mivel a kérelmeket 

évente nyújtják be, folyamatosan kell vezetni a változásokat. A térképi háttér 1:10000 

méretarányú digitalizált topográfiai térkép, amelyhez kiegészíto térképi adatokat rendeltek. A 

kérelemhez kapcsolódó adatgyujtés és digitalizálás céljaira a kataszteri térképek földrészlet 

leíró állományát és a határvonalak állományát használják. A légifotók digitalizált változatát 

háttérként használják. 

 

Németországban az ellenorzéseket magánvállalkozások bonyolítják le. A parcella azonosító 

rendszer elsodleges geometriai adatforrása a kataszteri és topográfiai térkép. A földhasználat 

ellenorzése kizárólag távérzékeléssel történik. A feldolgozás légi- és urfelvételeken alapul. A 

térképi adatokat a földhivatalok szolgáltatják digitális adatok vagy papírtérképek formájában. 

A távérzékelt adatokat az ellenorzo cégek maguk szerzik be. A parcella adatbázis felállítása 

után légi- és urfelvételek alapján azonosítják a termesztett növénykultúrákat. A kérdéses 

területeket helyszíni ellenorzésekkel határozzák meg. A rendelkezésre álló térképek 

tartományonként rendkívül eltéroek. Használják a digitális kataszteri adatokat, a különbözo 

méretarányú kataszteri térképeket és 1:10000 méretarányú topográfiai térképeket. Az 

ellenorzés nagyon gyorsan, legfeljebb két hónap alatt lezajlik. 

 

Belgiumban, Görögországban, Portugáliában és Írországban a PAR elsodleges geometriai 

forrása ortofotó. Általában a parcellákat vagy a táblákat ortofotón digitalizálják. Dániában 

minden gazdának színes ortofotót mellékelnek a támogatási kérelem térképi háttereként. 

 

Ausztriában, Luxemburgban és Olaszországban a PAR elsodleges geometriai forrása a 

kataszteri térkép. A többi tagországban általában többféle elsodleges geometriai adatforrás 

létezik. 
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8. Az IIER magyarországi helyzete 
 

Az európai uniós csatlakozásra hazánkban is szükséges kialakítani az Integrált Igazgatási és 

Ellenorzési Rendszert. A csatlakozási tárgyalásokat figyelve egyelore bizonytalan, hogy a 

csatlakozásra váró országok miként fognak részesülni az agrártámogatásokból. Az EU 

támogatási küszöböt szeretne bevezetni, melynek értéke a legutóbbi állapot szerint évi 60 

milliárd forint lenne. Ez azonban alacsony érték, hisz hazánk évi több százmilliárd forintra 

számít. A távolabbi kilátásokat tekintve Magyarországot igen kedvezotlenül érintené, ha 

bevezetnék a mezogazdasági közvetlen támogatások nemzeti finanszírozását, ami még a mai 

Unió egyik összetartó pillére. Meg kell azonban jegyezni, hogy az agrárkiadások egyre 

csökkeno irányzatot mutatnak a közös költségvetésen belül. Arra mindenképpen számítani 

lehet, hogy az Unió nem szívesen növeli a mezogazdasági támogatások költségvetését, mivel 

a mezogazdaság egyre kisebb szerepet játszik a gazdasági életben. Inkább a sokkal 

dinamikusabb és munkahelyteremto ágazatok támogatási kerete no. Ezek közé tartozik a kis-

és középvállalkozási fejlesztési program vagy a nagy transzeurópai infrastrukturális 

beruházások támogatása. 

 

Az IIER kialakításához szükség van a közösségi jogszabályok, a muszaki követelmények 

ismeretére, az egyes tagországok tapasztalatainak összegyujtésére és a magyar sajátosságok 

figyelembevételére. A térinformatikában leginkább érintett parcella azonosító rendszer 

kialakításával kapcsolatban interjúkat készítettem az érdekelt felek vezeto szakértoivel. Az 

interjúk célja az volt, hogy felmérjem a felek a PAR kialakításával kapcsolatos álláspontjait. 

A következokben az interjúk alapján szeretném összefoglalni a magyarországi IIER-rel 

kapcsolatos tényezoket. 

 

Az IIER-re vonatkozó jogszabályok folyamatos fejlodésen mennek keresztül, a 

tagországoknak újabb kihívásoknak kell megfelelniük. Ennek megfeleloen a jogszabályi 

változásokkal szemben a rendszernek elég rugalmasnak kellene lennie. Ugyanakkor nagyon 

fontos, hogy a rendszer nyitott legyen a további fejlesztésekre. Számíthatunk arra, hogy az 

EU-s csatlakozást követo elso években teljesköru térképi ellenorzést szükséges végrehajtani, 

úgy ahogy Görögország esetében is. Ez további költségeket jelentene. Ha hibás adatok 

kerülnek a rendszerbe, akkor a minimális ellenorzések számát nem, vagy csak lassan 

csökkentik. Görögország esetén is 100%-os volt a térképi ellenorzés, míg egyes német 
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tartományokban csak az 5%-os minimum érték. Az ellenorzésre kerülo területeket 

Brüsszelben határozzák meg. A teljes IIER megvalósítása szakértok szerint minimum 1 év. 

 

A földügyek vonatkozásában hátra van még az IIER földügyi szegmensét érinto feladatok 

tervezése, elvégzésének koordinálása, a földügyi intézményhálózat pontos szerepének 

kialakítása, az IIER-t támogató parcella azonosító rendszer kifejlesztése, muködtetése, a 

távérzékeléses ellenorzés biztosítása, az adatharmonizáció és adatbiztosítás az IIER számára, 

beleértve a térinformatikai rendszer térképi alapjainak megkívánt minoségben való 

eloállítását, változásvezetését. 

 

Az intézményi háttér sem tisztázott még. Minden bizonnyal a kifizetéseket az Agrár-

intervenciós Központ kezeli majd, a támogatási kérelmek a Megyei Földhivatalokba 

érkezhetnének. Mint a földügyi igazgatás legfobb szervezete, a FÖMI is bizonyára szerepet 

fog kapni a kialakításában és muködtetésben. Az ellenorzést több tagországban magáncégek 

végzik, amelyekkel több évre szóló fix áras szerzodést kötnek. A magyar Geoadat Kft részt 

vett a 2001. évi német mezogazdasági támogatási rendszer ellenorzési projektjében, amelynek 

során nagy tapasztalatot szerzett a távérzékeléssel történo ellenorzés területén. Az ellenorzés 

távérzékeléses végrehajtására kb. évi 50 nap elegendo. 

 

A parcella azonosító rendszer kialakításával részletesen is foglalkozom. Megfigyelheto, hogy 

Magyarország e téren komoly lemaradásban van. A rendszer kialakítása az EU 1998. évi 

PHARE program által támogatott PARCELLA projekt keretében kezdodött meg. A projekt 

általános célja volt a magyar IIER-t földadatokkal és kapcsolódó szolgáltatásokkal támogató, 

a földhivatali hálózaton belüli alrendszer kialakítása. Az FVM szervezetében kialakult 

helyzetnek köszönhetoen a projekt éveken keresztül húzódott. A PARCELLA-A fázis 

kivitelezése csak 2001-ben kezdodött. Ennek keretében szakértok elemzik a magyar helyzetet, 

és javaslatokat tesznek a rendszer kialakítására. 2002 elejétol azonban a projekt fontossága 

miatt átkerült a Miniszterelnöki Hivatal hatáskörébe. Jelenleg itt végzik az elokészítést és a 

tervezést. Minél hamarabb szükség lenne politikai döntésre a muködteto intézményrendszer 

vonatkozásában, mert ez már meghatározza a résztvevok közötti feladatmegosztást. Ezután az 

informatikai rendszer koncepciójának kidolgozása, majd tervezése következhet. A jelenlegi 

minimum követelmények teljesítéséhez a parcella azonosító rendszer digitális adatbázisának 

csak a mezogazdasági parcellák egyedi azonosító kódját kell tartalmaznia. A gazdaságok és a 

támogatásigénylo kérelmek adatait is adatbázisban kell rögzíteni. Ennek a követelménynek 
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Magyarország már a jelenlegi adatbázisok integrálásával is megfelelne. Az 1593/2000 számú 

szabályozás azonban eloírja, hogy az adatbázisokat digitálisan, egymással kompatibilis 

formában kell biztosítani az IIER számára, lehetové téve a gyors kereszt-ellenorzések 

lebonyolítását. 2005-re pedig térinformatikai rendszerben kell megvalósítani a térképalapú 

digitális adatok kezelését, melyhez ajánlott ortofotók felhasználása. Várható EU 

csatlakozásunk idopontjában már az új elvárások lesznek érvényben, így a rendszertervezés 

során ehhez kell igazodni. Érdemes költség/hatékonyság elemzést készíteni a jelenlegi 

tagországok rendszereirol. 

 

Magyarország az elmúlt 150 évre visszamenoleg folyamatosan vezetett kataszteri rendszerrel 

rendelkezik. A téma szakavatott ismeroje Dr. Niklasz László cikkében [30] megjegyzi, hogy 

számos „nemzeti sajátossággal” kell számolni az IIER kialakításánál. Ezek közül néhány [30]: 

• A számítógépes ingatlan- és földhasználat nyilvántartás aktualitását csökkenti a 

befejezetlen földprivatizáció és az utóbbinál a rendszeres ellenorzés hiánya. 

• Az ingatlan nyilvántartási-térképek elavultak és a zömmel földprivatizációból 

származó digitális adatok aktualizálása sok kívánnivalót hagy maga után. 

• A mezogazdasági birtokok elaprózódottak és jelentosen elvállt egymástól a 

földtulajdonlás és –használat. 

• A gazdasági racionalitás azt kívánná meg, hogy viszonylag rövid ido alatt 

birtokkoncentráció valósuljon meg, ami átalakítja a jelenleg regisztrált 

birtokszerkezetet. 

 

A rendszer megvalósításában és az évenkénti ellenorzések végrehajtásában alapvetoen két 

szervezetnek van elképzelése: a Földmérési és Távérzékelési Intézet és a Nemzeti Kataszteri 

Program Kht. 

 

A FÖMI megközelítése szerint a rendszer alapját a természetes határú táblák összesége kell, 

hogy képezze, a térképi hátteret pedig ortofotók alkotnák. Az ellenorzést szintén ortofotók, 

esetleg muholdfelvételek használata alapján végezné el, ezzel távérzékelési technikákra 

alapuló eroforrásait maximálisan kihasználhatná. A FÖMI szerint kb. 300000 táblát kéne csak 

nyilvántartani a tízszer ennyi földrészlettel szemben. Az intézetnél a belvíz monitoring 

program mellékvizeként próbálnak olyan ellenorzéseket végrehajtani, amelyek hasonlítanak 

az IIER parcella ellenorzésekhez és megfelelnek az uniós elvárásoknak is. A kiválasztott 
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területek ellenorzése során érdemes különbözo idopontokban készített légi- vagy 

urfelvételeket használni. Magyarországon elsosorban a légifelvételek jöhetnének szóba, 

amelyeket kora tavasszal és nyáron kellene készíteni. A rendszer hátterét képezo térkép 

hazánkban foleg sík felszínu területeket ábrázol. Egyes szakértok szerint ezért nem szükséges 

ortofotót készíteni, az esetek nagy részében elég a szkennelt és transzformált légifelvétel is. 

Magyarországon jelenleg a határok sokkal rendezetlenebbek, és nincs olyan természeti 

tagoltság (csatorna, út stb.), mint például Hollandiában vagy Dániában, emiatt a természetes 

határú táblákat nehezebb elkülöníteni. Az ortofotó használata az ellenorzés során is 

meggondolandó. Szakértok állítása szerint szintén elég lenne egy egyszeru korrigált és EOV-

ba transzformált légifelvétel is. Ez a kérelem mellékletében is megjelenhetne térképi 

háttérként, így a gazda sokkal könnyebben be tudná jelölni gazdálkodási területeit. A 

légifelvételeket az uniós ajánlás szerint elég 1: 40000-es méretarányban elkészíteni. A fekete-

fehér felvételek is megállják a helyüket, de a jövoben várhatóan a színes felvételek fognak 

elterjedni. A FÖMI által kezelt, Magyarország teljes területét lefedo 2000. évi 

légifényképeket az IIER felállításakor hasznosítani lehet a kezdeti adatfeltöltéshez. A tervek 

szerint 5 évente készül újabb felmérés. Célszeru megfontolni azt a lehetoséget is, hogy 

minden évben a terület 1/5-ét lefotóznák. Ez már tendenciákra is engedne következtetni. 

Németországban a magas munkaeroköltség miatt minden ellenorzést távérzékeléses módon 

hajtanak végre. 

 

A Nemzeti Kataszteri Program Kht. foglalkozik többek között a kataszteri térképek 

eloállításával, ezért megközelítése szerint az IIER alapját is a kataszter kell, hogy képezze. A 

külterületen lévo földrészletek adatai 55-60%-ban digitális állományként már rendelkezésre 

állnak. Rendelkezésre áll továbbá a közigazgatási határok és részben a fekvéshatárok digitális 

állománya, amely a FÖMI terméke. A mezogazdaságilag nem muvelt terület nagysága 15-

20% (utak, vasutak stb.), az erdoké kb. 19%. A hiányzó részek az analóg térképekbol 

digitalizálással eloállíthatók. Így a mezogazdasági terület egészét lefedo térképmu látszólag 

könnyen létrehozható. Figyelembe kell venni, hogy a térképre elég csak azokat a területeket 

feltüntetni, amelyek meghaladják a támogatási terület küszöbértékét, ami jelenleg legalább 

20m szélességet és 3000m2 területet jelent. Az IIER muködéséhez a külterületi földrészlet 

adatokat vektoros állománnyá kell alakítani, így nagy lépést lehet tenni a teljesköru 

számítógépes külterületi ingatlan nyilvántartás megteremtése felé, ezzel korszeru alapokat 

létrehozva a mezogazdaság irányításához és a birtokrendezések végrehajtásához, amely a 

következo évtizedek egyik legfontosabb feladata. 
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A KSH-nál az Ültetvénystatisztikai Térinformatika projektben olyan ültetvénystatisztikai 

térinformatikai alkalmazás és elektronikus térkép-könyv került kialakításra, amely szintén 

segíthet az IIER magyarországi kialakításában. A projekt szintén mezogazdasági 

térinformatikai vonatkozású, így adott a lehetoség,, hogy a projektben szerezett 

tapasztalatokat felhasználják az IIER kialakításában. 

 

Véleményem szerint a gyakorlati megvalósítás a két szervezet, a FÖMI és az NKP Kht. 

megközelítése között van. Költség/hatékonysági felmérést szükséges készíteni a különbözo 

térképi alapú rendszerek felállítására és üzemeltetésére. Az unió mezogazdasági politikáját 

már nem csak kívülrol, de belülrol is egyre nagyobb súly terheli, hiszen csökkeno szerepéhez 

képest a költségvetés hatalmas hányadát terheli. A politikusok is éreztetik, hogy a 

költségvetésbol egyre nagyobb hányadot kell biztosítani a gyorsabb fejlodési ütemu gazdasági 

ágaknak, és az ezt elosegíto infrastrukturális beruházásoknak. Ezért figyelembe kell venni, 

hogy a rendszer rugalmas legyen és más területeken is hasznosuljon, mert ma még nem 

tudjuk, hogy mi lesz az uniós mezogazdasági támogatások sorsa hosszú távon. Ezért 

figyelembe kell venni akár a megszunés lehetoségét is. Nagyon valószínu, hogy a jelenleg túl 

bonyolult támogatási eljárásokat egyszerusítik. A PAR idovel valóban területalapúvá válhat 

úgy, hogy a jelenleg támogatott terményeket és állatokat statisztikailag összevonják. 

Mérlegelni kell, hogy Magyarországon az ingatlan-nyilvántartás és annak kataszteri térképi 

alapja teljes köru és hiteles, valamint elsosorban ez képezheti a parcella azonosító rendszer 

alapját, de az Unió az ortofotó és természetes határokkal rendelkezo táblaalapú rendszereket 

ajánlja elsosorban a csatlakozó országoknak. Az adatbázis felállításához fel lehetne használni 

a FÖMI által gondozott 2000. évi légifelvételeket. A leheto legjobb eredmény elérése 

érdekében szükség van a két intézet, a földügyi vezetés és a magáncégek közötti jobb 

kommunikáció megteremtésére. Az IIER-t úgy érdemes kialakítani, hogy minél több terület 

fel tudja használni. A rendszer jövobeli többcélú felhasználási lehetoségei: 

• térbeli statisztikák támogatása, 

• kockázati elemzések támogatása, 

• agrár-környezetvédelem, 

• vidékfejlesztési információs rendszerek kialakítása, 

• erdészet, 

• természetvédelmi információs rendszerek, 

• újfajta kimutatások (pl. élelmiszerek eredetének, minoségének vizsgálata stb.). 
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9. Konklúzió 
 

A munka megírása során arra törekedtem, hogy minél jobban megismerjem a térinformatikai 

projektek általános tervezési, megvalósítási és menedzselési folyamatát. Az Integrált 

Igazgatási és Ellenorzési Rendszer kituno példája a térinformatika mezogazdaságban történo 

alkalmazásának. 

 

Tapasztalataim azt mutatják, hogy a mezogazdasági és vidékfejlesztési politika megvalósítása 

szorosan összefonódik a térinformatikával. Szerintem a jövoben a terület- és 

vidékfejlesztésnek nagyon fontos eszköze lesz a térinformatika. 

Az IIER-re vonatkozóan az uniós jogszabályok nem határozzák meg részletesen, hogy milyen 

legyen az IIER muszaki kialakítása. Ezért a tagországoknak és a csatlakozásra váró 

országoknak, köztük Magyarországnak is szükséges a rendszer kialakítása elott gondosan 

átgondolni az elemzo-tervezo folyamatokat. 

A térinformatika egyszeruvé és szemléletessé teszi a több millió mezogazdasági földterület 

után kiutalt támogatások ellenorzését. 10-15 éve még elképzelhetetlen volt egy ilyen méretu 

alkalmazás az uniós gyakorlatban. A jövoben a mezogazdaság területén egyre több 

térinformatikai alkalmazás felbukkanása várható nemcsak az Unióban, hanem a csatlakozásra 

váró országokban is.  

Több szervezet is képes a magyarországi parcella azonosító rendszer kialakítására. A 

kifejlesztésre különbözo lehetoségeket kínál a Földmérési és Távérzékelési Intézet és a 

Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság. 

A térinformatikai projektek tervezését és megvalósítását tekintve szoros párhuzam vonható az 

elméleti munkák és a gyakorlat között. 

 

Számomra nagyon sok hasznos tapasztalattal járt ennek a témakörnek a kutatása. A KSH 

térinformatikai projektje során és az interjúk készítésekor olyan emberekkel találkoztam, akik 

több éves vezetoi tapasztalattal rendelkeznek, otthonosan mozognak a térinformatika 

világában, éppen ezért rengeteg olyan információt, apró részletet tudtam meg tolük, 

amelyeket könyvekbol nem lehet. Bepillantást nyertem a térinformatikai projektek 

megvalósítási folyamatába, számtalan tervezési módszert és eljárást ismertem meg. Ez pedig a 

késobbiekben igen sokat fog segíteni nekem, ha magam is tervezési, vagy projekt 

menedzselési helyzetbe kerülök. 
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Rövidítések 

 

AGRIS – Agricultural Information System of EUROSTAT 

CORINE – Coordination of information on the environment 

EAA – Economic Accounts for Agriculture, A mezogazdaság és erdészet gazdasági 

elszámolásának kézikönyve 

EC – European Commission, Európai Bizottság 

ESRI – Environmental Systems Research Institute 

EU – Európai Unió 

EUROGI – European Umbrella Organisation for Geographic Information, Földrajzi 

Információk Európai Összefogó Szervezete 

FADN – Farm Accountancy Data Network 

FIR – Földrajzi Információs Rendszer 

GIS – Geographical Information System, Földrajzi információs rendszer 

GPS – Global Positioning System 

GISCO – Geographic Information System for the European Commission 

IACS – Integrated Administration Control System 

IAHS – Income of the Agricultural Household Sector statistics 

IIER – Integrált Igazgatási és Ellenorzési Rendszer 

KAP – Közös Agrárpolitika 

KSH – Központi Statisztikai Hivatal 

LUCAS - Földhasználati és Felszínborítottsági Statisztikai Rendszer 

MARS – Monitoring Agricultural with Remote Sensing, Mezogazdasági Távérzékeléses 

Monitoring 

NUTS – Nomenclature of Territorial Units Statistics, Terület Egységek Statisztikájának 

Nómenklatúrája 

OECD – Organization for Economic Cooperation and Development, Gazdasági 

Együttmuködési és Fejlesztési Szervezet 

OGC – OpenGIS Consortium, OpenGIS Konzorcium 

OS – Ordnance Survey 

PAR – Parcella Azonosító Rendszer 

PHARE - Poland, Hungary: Assistance for the Restructuring of the Economies. Az EU 

programja, amely az Európai Uniónak a közép- és kelet-európai országokkal való pénzügyi és 

technikai együttmuködésére irányul. 
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SNA – System of National Accounts, Nemzeti Elszámolási Rendszer 

TAPAS – Technical Action Plan for Agricultural Statistics, Agrárstatisztikai Muszaki 
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