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Vezetői összefoglaló
Ez a tanulmány a Mezőgazdasági Statisztikai Fejlesztés / Digitális Térkép Projekt része.
Célunk annak biztosítása, hogy a projektben megvalósuló GIS megfeleljen a Földrajzi
Információkra (GI) vonatkozó Eurostat elvárásoknak, és hogy az Eurostat-tal való adatátvitel
a lehető legjobb minőségű legyen.
A tanulmány során számos dokumentum került részletes vagy vázlatos áttekintésre. Közülük
a legfontosabbakat bemutatjuk és összefoglaljuk. A többi áttekintett dokumentum tartalma a
Megjegyzések és javaslatok c. fejezetben kerül közvetett bemutatásra, ahol az általános
benyomások kerülnek ismertetésre.
Összességében nincsenek betartandó hivatalos GI szabványok, de kiemelten ajánlott az
ISO/TC 211 19115 Földrajzi Információ � Metaadatok követése. Ugyanez vonatkozik arra a
kérdésre, hogy milyen térképi vetületet kell alkalmazni. Nincs hivatalos európai vetületi vagy
geodéziai szabvány, viszont erre vonatkozóan is létezik javaslat az EUREF részéről � az
ETRS89 alkalmazása - amely a jövőben európai szabvánnyá is válhat.
A statisztikai részről talált szabványok nagyrészt az elszámolás és az összeírás folyamataira
vonatkoznak. Az adatok Eurostat-hoz való sima átvitelének biztosításához további
tanulmányokra, s nem utolsósorban az Eurostat-tal való együttműködésre van szükség.

Áttekintett cikkek és dokumentumok
Az alábbiakban a legfontosabbnak talált dokumentumok részletesebb áttekintése következik.
Hosszuk a fontosságuktól függően változik.

Az Európai Bizottság földrajzi szabványai
A dokumentum a Közös Kutatóközpont GI&GIS projektje keretében készült, amely aktív
szerepet játszik az Európai Térinformatikai Adat Infrastruktúra támogatásában, valamint a
földrajzi információk kezelésének általános koordinációs munkájában az EU-ban és egész
Európában. A projekt az egyik legfontosabb szereplő a Bizottság részéről. Összességében a
dokumentum összefoglalja a térbeli adatok szabványosításával kapcsolatos munka jelenlegi
állását.
Először az EK-n belüli szereplők rövid bemutatója olvasható. Ez a rész az Érintett nemzetközi
szervezetek című fejezet részét alkotja. Az Információs Társadalom, a Vállalkozások és a
Kutatási Főigazgatóságok javarészt a szabványosításra és a kutatás-fejlesztésre
összpontosítanak, a Közös Kutatóközpont Főigazgatóság és az Eurostat pedig a műszaki
szolgáltató szerepét töltik be azáltal, hogy tudományos támogatást nyújtanak a politikák
kialakításához. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) is nyújt bizonyos
szolgáltatásokat a környezetvédelemmel kapcsolatos politikák számára. Az EB többi
intézménye a földrajzi vonatkozású adatok felhasználóival és alkalmazásaival foglalkozik
(Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Közlekedési és a Regionális Politikák Főigazgatósága.)
Egy másik fontos szereplő az EB-n belül a COGI, amely a Főigazgatóságoktól elkülönült
csoport (Commission group interservice for Geographic Information / a Bizottság általános
földrajzi információ szolgáltató csoportja). Élén az Eurostat áll, célja pedig a belső GI
használat koordinációja, valamint a külső GI felhasználók támogatása és a velük való
koordináció.

A szerző az EB-n belüli GI felhasználás hátterét ismerteti, s megállapítja, hogy az a CORINE
Land Cover / CLC-vel kezdődött, majd ezt követte a GISCO adatbázis, melyet az Eurostat
kezdeményezett 1991-ben. A GISCO a Bizottság közös földrajzi adatbázisa, melyet a
Számítógépközpontban, Luxemburgban kezelnek és tárolnak. Majd 1998-ban indult a
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GI&GIS projekt, melynek célja a GISCO felhasználásának és annak vizsgálata volt, hogy
hogyan lehet új technikákat bevezetni, és fejlesztéseket elvégezni. Magától értetődik, hogy
mind a közvélemény, mind a Bizottság a GI-t az információs társadalom természetes
részeként fogadták el. Néhány akadályozó tényezőt is meghatároztak.

- Az Európa területét lefedő földrajzi adatok hiánya

- Nehéz hozzáférés az adatokhoz (metaadatok, szerzői jogok, árak, stb. hiánya)

- A meglévő információ harmonizációjának hiánya (minőség, szakmai terminológia,
stb.)

A dokumentum említést tesz továbbá két kezdeményezés közötti együttműködésről, melynek
célja az európai GIS adatok szabványosítása és harmonizációja. Ezek az ESDI (European
Spatial Data Infrasturcture / Európai Térinformatikai Adatok Infrastruktúrája a GI&GIS
projektből, valamint az EESDI (European Environmental Spatial Data Infrastructure / Európai
Környezetvédelmi Térinformatikai Adatok Infrastruktúrája) az Európai Környezetvédelmi
Ügynökségből. A második természetesen a környezetvédelmi adatokra összpontosít, de az
egész munka szempontjából mégis fontos.
A Bizottság GI szabványai című fejezetben a szerző leírja, hogy számos olyan politika van,
melynek térinformatikai hatása van Európára, közöttük pl. a CAPI. Ezután az adatintegrációt
megnehezítő tényezők tárgyalása következik, azaz az Adatok elérhetősége, Minőség,
Időtényezők, Szakmai terminológia, Árak, stb. Majd a GI&GIS projekt eddig elért
eredményeiről tájékozódhatunk. Ide tartoznak a közös európai koordináta referencia rendszer,
az európai alkalmazásoknak megfelelő meghatározott szabvány vetületi rendszerek, valamint
a földrajzi vonatkozású metaadatokra vonatkozó ajánlások és gyakorlati útmutató
megteremtése érdekében tett lépések Az utolsó fejezetben a szerző kiemeli a metaadat
szabványok meghatározásának fontosságát, de rámutat, hogy a tanulmány írásakor még
nincsenek nemzetközi szabványok. Referenciaként az ISO/TC211 19115 Földrajzi Információ
� Metaadatok hivatalos dokumentumot adja meg.

COGI � a Bizottság Általános Földrajzi Információ Szolgáltató Csoportja
Ez a dokumentum Daniel Rase (Eurostat) 2000 októberében tartott prezentációja. Leírja a
COGI hátterét, céljait, munkáját és kiemelten foglalkozik egy piackutatással. Öt fő okot sorol
fel a COGI elindítására

- A GI koordináció hiánya az EB-on belül
- A GI-ben rejlő lehetőségek ismeretének hiánya az EB-on belül
- Nincs igazán adatpolitika az EB-ban
- Gyenge láthatóság a GI területén
- Annak tisztázása, hogy ki mit végez az EB-on belül

A COGI az Eurostat és az Információs Társadalom Főigazgatóság kezdeményezése, melyben
több más Főigazgatóság is részt vesz, pl. a Mezőgazdasági és a Közös Kutatóközpont. A
COGI főbb feladatai: javítani a GI elérhetőséget az EB-on belül, mind a közép- mind a
felsőbb szintű vezetők körében fejleszteni az ismereteket az EB-on belül, a GI adatpolitika
kifejlesztése és végül a GI kérdéssel kapcsolatos erőfeszítések terén a párhuzamosságok
csökkentése. A COGI jövőre vonatkozó akciótervei között szerepel Európa referencia és
vetületi rendszerének meghatározása, a metaadat szabványok meghatározása és
megvalósítása, továbbá a Bizottság számára az adatpolitika meghatározása. Ők működtetik az
ec-gis honlapot is a www.ec-gis.org címen.

http://www.ec-gis.org/
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Európai Térbeli Referencia Rendszer (koordinátákkal)
A Közös Kutatóközpont Térinformatikai Alkalmazások Intézetének munkatársa, Alessandro
Annoni leírja a közös európai földrajzi referencia rendszer érdekében tett lépéseket. A
laikusok számára is közérthető módon megfogalmazza meg a problémákat. Mindenki
számára, aki Európában földrajzi adatbázisokkal foglalkozik, hasznos tanácsokat ad arra
vonatkozóan, hogy hogyan kezeljék a koordináta és transzformációs problémákat. Már létezik
egy közismert, ám nem teljesen hivatalos referencia rendszer, az ETRS89, amelynek sok
előnye van. Hivatalos térképi vetület még nincs. A szerző javasolja, hogy a Bizottság belső
használatra fogadja el az ETRS89-t, és hogy az EUREF/CERCO gyűjtsön és kezeljen nagy
pontosságú transzformációkat a meglévő nemzeti referencia rendszerekhez Európában.

Kelet-európai kataszteri GIS: Alkalmazások és szabványok
A dokumentum, melyet a 13. ESRI Európai Felhasználói Konferencián mutattak be 1998-ban,
kataszteri GIS alkalmazásokat mutat be három keleti országban, Kazahsztánban, Bulgáriban
és Albániában. Az utóbbi kettőt a Phare-on keresztül finanszírozták, Kazahsztán esetében
pedig egy TACIS projekt segítségével. A három projektnek nagymértékben eltérő
rendszerterve van, viszont sok közös vonásuk is van, pl. a relációs adatbázis megoldások. A
GIS szabványokról szóló leírás következik Minden projekt esetében a Nemzetközi
Szabványügyi Szervezet Műszaki Bizottságát 211 (ISO TC/211) és az OpenGIS
Konzorciumot (OGC) tartották alapvetőnek. Az ISO TC/211 főképp a metaadatok esetében,
az OGC pedig a rendszer és objektum technológia esetében. Röviden említést tesz a várható
ellenállásról a szabványok átvételével kapcsolatban, amire számítani lehet, mivel az átvétel
költséges és időigényes. A dokumentum következtetésképpen megállapítja, hogy a kelet-
európai országokban a sikeres GIS átvétel a környező iparágakra is jótékony hatással lehet.

A nemzetközi és nemzeti statisztikai hivatalok, a mezőgazdasági
minisztériumok párhuzamos feladatai, együttműködésük és a közös
problémák megoldása
A dokumentum az 1999-ben megrendezett Élelmezés és Mezőgazdaság Európában című
találkozóra összeállított vendégelőadás anyaga, amelynek házigazdája az OECD és a FAO
volt. Az Agrárstatisztika Európai Rendszerével (ESAS) foglalkozik, abból a megközelítésből,
hogy milyen problémákat jelent a nemzeti és az európai statisztikai rendszer párhuzamos
megléte. Azzal is foglalkozik, hogy a jövőben az adatigényeket hogyan kell meghatározni,
különösen a jelölt országok Unióba való belépését követően. A szerző a közösségi statisztika
hat alapelvét sorolja fel: pártatlanság, megbízhatóság, helytállóság, költséghatékonyság,
statisztikai bizalmasság és átláthatóság. Az EU Agrárstatisztikának hármas célja van:
1. Hogy összehasonlítható adatokat biztosítson az EU szintjein, az Európai Gazdasági

Térségben és a tagállamokban.
2. Hogy ezeket az adatokat hozzáférhetővé tegye a Bizottság, különösképpen a

Mezőgazdasági Főigazgatóság számára belső használatra.
3. Statisztikák biztosítása a nemzetközi szervezetek számára megbeszéléseikhez és

tárgyalásaikhoz.
Ezután a szerző hosszan tárgyalja a nemzeti adatok harmonizációjának kérdését, hogy azok
megfeleljenek a Bizottság elvárásainak. Megállapítja, hogy a statisztika számos területén
legkönnyebb az összes tagállam adatszerkezetét harmonizálni, elkerülve a Bizottság céljaira
végzett speciális felméréseket. Összehasonlítja a közvetlen EU jogszabályokat a Bizottság és
a tagállamok között kötött egyedi megállapodásokkal is. A Bizottság által kért adatok kb. 60
%-ára a közvetlen jogalkotás vonatkozik. A fennmaradó 40 %-ot az ESAS keretein belül
létrehozott megállapodások útján szabályozzák, beleértve a mezőgazdasági elszámolást is.
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Majd a szerző az ESAS-sal kapcsolatos problémákkal foglalkozik. Ezen a téren a TAPAS
(Technical Action Plans for Agricultural Statistics / Agrárstatisztikai Műszaki Akciótervek)
jelenti az alapkoncepciót. Egy 1996-os döntést követ, melynek célja az agrárstatisztika
fejlesztése az EU-ban. Az akcióterv révén, melyet a tagállamokkal közösen fejlesztettek ki, a
nemzeti statisztikai szolgáltatásokban számos egyszerűsítést lehetett végrehajtani. Ezek közül
több a szőlőskertekre és a gyümölcsösökre vonatkozik. Egy rugalmasabb megközelítést
fejlesztettek ki. A TAPAS tervekről egyszerre, az éves találkozó alkalmával egy évre előre
döntenek. A szerző szerint a TAPAS lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy
agrárstatisztikai rendszerükben egy sor adaptációt hajtsanak végre, melynek
eredményeképpen hatékonyabb rendszer jön létre.

Egy további kezdeményezés a FADO (Future Agricultural Data Outline / Jövőbeni
Mezőgazdasági Adatok Áttekintése) nevű csoport, akik a jövőbeni adatigényeket vizsgálják.
Az 1997-ben azonosított igények között van egy speciális, amely a csatlakozásra váló
országok kapacitásának és az agrárstatisztikák kibocsátásának javítására vonatkozik, mivel az
agrárstatisztika a csatlakozásra való felkészülés kiemelt területének számít.

4/2001 sz. Különleges Jelentés az Európai Mezőgazdasági Orientációs
és Garanciaalap (EAGGF) Garancia felülvizsgálatáról � az integrált
adminisztrációs és ellenőrző rendszer (IACS) megvalósítása, a Bizottság
válaszával együtt
A dokumentum az EU Számvevőszékének jelentése. Az IACS mezőgazdasági ellenőrzési
rendszerrel foglalkozik, amely kétségkívül az európai mezőgazdasági elszámolási és
statisztikai rendszer egyik legfontosabb része. A felülvizsgálat célja annak igazolása volt,
hogy az IACS maradéktalanul megvalósult és működőképes, hogy az adatbázisokba
összegyűjtött adatok teljes körűek, érvényesek és időben frissítésre kerülnek. A felülvizsgálat
jelentése nagyon részletes és sok kérdésre kiterjed. Jelen tanulmány szempontjából annak
leírása a leglényegesebb, hogy hogyan kell az IACS-ot megtervezni, és hogy milyen
elvárásoknak kell megfelelnie.
A számítógépes adatbázisért a tagállam felel és a számítógépes rendszer szabadon választható
meg. A terület egészén homogénnek kell lennie a hozzáférhetőség és az adminisztratív
eljárások szempontjából. Decentralizálható és több, ugyanolyan struktúrájú adatbázisra is
osztható, de számos tagállam küszködik az ilyen rendszerekből adódó problémák miatt. A
mezőgazdasági parcellák azonosító rendszerének az ingatlan-nyilvántartási térképeken, légi
felvételeken, műholdas képeken, egyéb megfelelő hivatkozásokon vagy a földnyilvántartási
parcellákon kell alapulnia. Mindenesetre az összes parcellát egyértelműen kell azonosítania, a
földrajzi helyzettel együtt.
A dokumentum többi része nagyrészt a termelői segélyek alkalmazásának ellenőrzésére
összpontosít, és hogy ezt hogyan intézik a tagállamok a Bizottság támogatásával. A
felülvizsgálat javasolja a Bizottságnak, hogy készítsenek valamiféle kézikönyvet az IACS-hoz
és eljárásaihoz. Az ugyanebben a dokumentumban szereplő válaszból azonban kiderül, hogy a
Bizottság ezt nem tervezi.

Mezőgazdasági szerkezet és termés statisztika Svédországban �
megváltozott igények és csökkenő erőforrások
A tanulmány, melyet az 1998-as hatodik IWG.AGRI konferencián mutattak be, az 1995-ben
végbement uniós csatlakozás svéd tapasztalatait ismerteti. Nagyrészt azzal foglalkozik, hogy
az agrárstatisztikai felméréseket hogyan végzik, összehasonlítva az EU tagság előtti állapottal,
valamint a tagállamokban alkalmazott más módszerekkel. Rámutat az IACS, melyet javarészt
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az EK-ból származó gazdasági leányvállalatok alkalmaznak, és az Eurostat-nak átadott
közvetlen statisztika közötti különbségekre. Nyilvánvaló, hogy a terméshozam felmérésének
módszerei (amely az agrárstatisztika alapvető részét képezi) a tagállamok között eltéréseket
mutatnak. Svédországban kombinálják a termelők kikérdezését és a termésminták vételét.
Más tagállamokban az összeírás a termelőktől származó jelentésen alapszik. A tanulmány
nem nyújt információt arra vonatkozóan, hogy a statisztikákat hogyan juttatják el az Eurostat-
nak.

Adminisztratív statisztikai információs rendszer megvalósítása a
mezőgazdaságban � egy EU tagállam példája
A tanulmány azzal foglalkozik, hogy a mezőgazdasági adminisztratív információs rendszert
(amely az IACS céljából készült) vajon a statisztikai összeírásoknál is alkalmazni kell-e. A
szerző leszögezi, hogy ennek a két eljárásnak függetlennek kell lennie, de a statisztikai
összeírás élhet a jól megtervezett és frissített adminisztratív rendszerből származó előnyökkel.
Franciaországban ez az adminisztratív rendszer a mezőgazdasági rendszer minden szintjén
hozzáférhető (többé-kevésbé), valamint az összeírás számára is szolgáltat adatokat, különösen
abban az esetben, ha az összeírás adatainak hiánya merül fel.

NewCronos EUROFARM DOMAIN az Eurostat-nál
A dokumentumot még csak honlap formájában sikerült megtalálni, de valószínűleg az
Eurostat hivatalos dokumentumaként is létezik. Nagyon részletes leírást ad a NewCronos
Eurostat farmjegyzék részének feljegyzéseiről (az Eurostat fő statisztikai adatbázisa).
Megjegyzi, hogy a mögöttes számok a tagállamok különféle összeírási és felmérési
technikáiból származnak, ezért eltérő minőségűek.

A közösségi bővítés hatásai az európai agrárstatisztikára
A tanulmány, melyet a 2001 júniusában, Rómában megtartott Agrár és Környezetvédelmi
Statisztikai Alkalmazások Második Világkongresszusán mutattak be, javarészt a Phare
országokkal foglalkozik (jelen esetben Lengyelország és Magyarország). A szerző a
tanulmány elején megállapítja, hogy a statisztika szerepe kettős: a nemzeti statisztikáknak az
európaiba való olvasztása, ugyanakkor összehasonlító statisztika is, ami a tárgyalások részét
képezi. A jelenlegi európai statisztikai rendszer esetében a tagállamok végzik az összes
gyűjtőmunkát és az adatok előzetes kezelését, az Eurostat feladata pedig az összegzés és az
elemzés (európai szinten). Ez egy bonyolult, egymással összefüggő hálózaton keresztül
lehetséges, melyet az információ gyors megosztására és cseréjére szolgáló eszközök
támogatnak.
A szerző meghatároz számos különösen jelentős tényezőt. Röviden ezek az időzítési
tényezők; a statisztikai intézmények és a statisztikák előállítói közötti koordináció;
intézményfejlesztés (a statisztikai infrastruktúra megteremtéséhez); a terjesztés
mechanizmusai, mint pl. konferenciák, munkacsoportok és tanfolyamok.
Továbbá létezik egy Phare Statisztikai Program, melynek célja a kulcsfontosságú területeken
statisztikák előállítása az EU szabványokkal való összehasonlíthatóság érdekében, valamint
az EU statisztikával kapcsolatos elvárásaival kapcsolatos know-how átadása.

Megjegyzések és javaslatok
Az EU kibővítése sok szempontból nagy kihívás, magának az EU-nak is és nem kevésbé az
összes tagjelölt országnak. Az egyik legfontosabb és legnehezebb rész az agrárstatisztikai
rendszerek és az Eurostat elvárásainak átvétele és integrációja. Ennek a tanulmánynak a célja,



8

hogy szabványokat keressen az adatokhoz, különösen a geo-adatokhoz az EU agrárstatisztikai
rendszerén belül. A javaslatokat agrárstatisztikai és földrajzi részre osztottuk.

Európai Agrárstatisztikai Rendszer
Az Európai Agrárstatisztikai Rendszer (ESAS) hatalmas és folyamatos bővülésen megy
keresztül, mindig körülbelül 20 jogi szöveg van előkészítés alatt.[1] Noha ez a tanulmány a
földrajzi adatokra összpontosít, a statisztikával való szoros összefüggés megkívánja a
bonyolult ESAS bizonyos fokú ismeretét. Jelen tanulmány kereteit azonban meghaladja az,
hogy az agrárstatisztikával kapcsolatos összes szabályozást felderítse, hiszen ez hatalmas
feladat, melyet valamelyik nemzeti statisztikai vagy mezőgazdasági intézménynek kell
elvégeznie.
Az ESAS-ban két nagy rész van. Egyrészről az IACS (Integrált Adminisztrációs és Ellenőrző
Rendszer), amely a leányvállalatokkal és a birtokellenőrzéssel foglalkozik, másrészről pedig a
NewCronos EUROFARM, amely a mezőgazdasági elszámolásokkal foglalkozik. Az IACS
hátterében álló szabályozások nem terjednek ki olyan műszaki részletekre, mint például hogy
egy számítógépes rendszernek hogyan kell felépülnie. Az IACS tervezésének módja nagy
eltéréseket mutat a jelenlegi tagállamokban [2]. Előnyös lenne azonban, ha az IACS
hasznosítani tudná az agrárstatisztikai rendszert. Ezzel ellentétben a NewCronos, amely az
uniós mezőgazdasági összeírások adatbázisa, meglehetősen szabályozott. A jegyzékekben jól
meghatározták, hogy milyen elszámolásokat kell az Eurostat-hoz eljuttatni. Ami mégis
rugalmas, az elszámolások elvégzésének módja (összeírás vagy felmérés) és ezen a téren a
tagállamok között is vannak különbségek [3,4].
Az Eurostat-nak szolgáltatott statisztikai adatok eltérő sajátosságú nemzeti elszámolásokon
alapulnak. Ezekre az elszámolásokra vonatkozó szabályozásokat és kereteket a nemzetközi
szervezetek (OECD, FAO, EU, stb.) adják meg. A nemzeti elszámolásokat a gazdaság
különböző részeire vonatkozóan részletes statisztikai készleteket adnak meg [5], és az
összesítés után megadják az átfogó gazdasági mutatót, a GDP-t. Az elszámolások a
nemzetközi összehasonlíthatóság miatt is fontosak és sok egyéb speciális analitikai és
politikai célból, azaz az Európai Bizottságon belül működő Eurostat számára [6]. Számos, az
elszámolásra vonatkozó keret és irányvonal létezik.

SNA 93
Az SNA-t (System of National Accounts / Nemzeti Elszámolási Rendszer) 1968-ban az ENSZ
léptette életbe (SNA 68). 1993-ban aktualizálták, így jött létre az SNA 93. Ez az az
elszámolási keret, melyet a legtöbb ország használ nemzeti elszámolásuk alapjaként. Az
1993-as aktualizálás egy csoport munkájának az eredményeképpen jött létre, melybe
beletartozott az OECD, a Nemzetközi Valutaalap, az ENSZ Statisztikai Osztálya, a Világ
Bank és az Európai Bizottság. Az SNA aktualizálásának folyamata közben megragadták az
alkalmat arra is, hogy néhány fogalmat tisztázzanak, egyszerűsítsék ezek magyarázatát, és
hogy teljesebben harmonizálják a nemzeti elszámolásokat más nemzetközi szabványokkal,
például a fizetési mérleg statisztikákra vonatkozóan.

ESA 1995 és 1997 EAA/EAF
A Nemzeti és Regionális Elszámolások Európai Rendszere (ESA) és a Mezőgazdaság és
Erdészet Gazdasági Elszámolásainak Kézikönyve (EAA/EAF) adják az Európai Unión belüli
elszámolás keretét. Az utóbbi természetesen a mezőgazdaságra és az erdészetre összpontosít,
de mindkettő nagyon konzisztens a másikkal és az SNA 93-mal. Azonban tömörebb és jobban
alkalmazkodik az európai körülményekhez. Mégis, mivel az európai mezőgazdasági területek
különleges keretét adja, az EU teljes körűen az SNA 93-at fogadja el, mint a mezőgazdasági
elszámolásaira vonatkozó európai és globális szabványt.
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Metaadatok és földrajzi egységek
Ebben az áttekintésben nem található az agrárstatisztikai metaadatokra vonatkozó direkt
definíció. A vizsgált dokumentumok közül az EUROFARM [7] ismerteti a NewCronos
tábláit, és terminológiai magyarázatokat ad, mint például a birtok vagy a gyümölcsültetvény,
stb. definíciója. Azt is megállapítja, a projekt számára is jelentőséggel bírva, hogy a
NewCronos (és valószínűleg az Eurostat egésze) számára az alapvető földrajzi felosztás a
NUTS1-rendszer. A tagállamok saját csoportosítását követi (NUTS 1 � Ország, NUTS 2 �
Régió és így tovább lefelé, egészen a NUTS 5-ig � település). A NUTS az alapvető
összetevője a legtöbb földrajzi kapcsolódású statisztikai elemzésnek az Eurostat-nál. Mivel ez
a rendszer szinte állandóan változik az infrastrukturális változások miatt, erőfeszítések
folynak egy, az egész EU-t lefedő háló rendszer vizsgálatára és kifejlesztésére, hogy idővel
jobb elemzéseket végezhessenek [8]. Érdeklődésre tarthat számot a [9] néhány észrevétele,
melyből kiderül, hogy nagyszámú magyar birtok kívül esik az Eurostat mérethatárain.
Tekintve az ESAS bonyolultságát és az [1] alatt leírtakat, valószínűleg a kormányzati
statisztikai intézmények feladata, hogy az Eurostat-nak nyújtandó agrárstatisztikai támogatás
végső javaslatait kidolgozzák, mivel ez magának a tárgyalási folyamatnak jelentős részét
alkotja. Az itt fellelt tények azonban hasznosak lehetnek az ESAS megismerésében és a rá
való felkészülésben. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az Eurostat-nak átadott adatok majdnem
teljesen feldolgozatlanok. Az Eurostat végzi el az összegzéseket és elemzéseket európai
szinten. Ők végzik el a geográfiai elemzést is a Bizottság saját GIS adatbázisán, a GISCO-n
keresztül. A tagállamok különböző fokozatú, azaz NUTS-szintű, vagy hasonló földrajzi
összefoglaló rendszerbe tartozó összeírási statisztikákat adnak át.

Jövőbeli kilátások
Két alapvető kezdeményezés van az agrárstatisztika terén Európában, a TAPAS
(Agrárstatisztikai Műszaki Akciótervek) és a FADO (Jövőbeni Mezőgazdasági Adatok
Áttekintése). Az előző folyamatosan a mezőgazdasági adatok harmonizálásának fejlesztésén
dolgozik [10], míg az utóbbi inkább a jövőbeni igényeket vizsgálja, s speciális feladata a
tagjelölt országok segítése az agrárstatisztikai kapacitásuk javítása terén.

Földrajzi információ és a GIS
A rendszer földrajzi részét tekintve, valójában nincsenek jogilag követendő szabványok. Az
Eurostat-nak saját földrajzi adatbázisa van, a GISCO, amely a Bizottság alapvető geo-
adatbázisaként működik vagy kellene működnie [11]. Ez azonban a Bizottság belső
felhasználói számára van, és nincs közvetlen kapcsolata az európai közös GI/GIS munkával.
A GISCO-t maga a bizottság tartja is fenn és frissíti, az összes fejlesztést pedig egy kis
munkacsoport végzi a luxemburgi adatközpontban (létezhetnek együttműködések a
tagállamok hivatalos térképészeti ügynökségeivel a frissítést és a térinformatikai/földrajzi
adatokat illetően).
Számos kezdeményezés dolgozik a GI-adatok és a GIS szabványosításán. Az Európai
Bizottság részéről két fő kezdeményezés van, a GI&GIS projekt a Közös Kutatóközpont
Környezet és Fenntarthatóság Intézetében, Ispra-ban és a COGI, a Bizottság Általános
Földrajzi Információ Szolgáltató Csoportja, melynek élén az Eurostat és az Információs
Társadalom Főigazgatóság áll. Ezen szervezetek irányítják a munkát és a Földrajzi Adatok
adatpolitikájára vonatkozó igényt is próbálják érvényre juttatni. Egy másik befolyással bíró
szervezet az EUROGI, (Geográfiai Információk Európai Összefogó Szervezete)

                                                
1 NUTS � Nomenclature of Territorial Units Statistics
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(http://www.eurogi.org/). Van egy magyar tagja, a HUNAGI � Magyar Geo-Információs
Szövetség (http://www.fomi.hu/hunagi/).
Noha Európában nincsen a GI adatokra szabvány, erős ajánlások vannak a kérdésben.

ISO/TC 211 Földrajzi Információ / Geomatika
Ez a követendő szabvány, amíg a hivatalos európai szabvány meg nem születik. Az
ISO/TC211-re vonatkozó részletes tudnivalók elérhetők a http://www.statkart.no/isotc211/
honlapon. Az ISO-nak van egy magyar tagja, név szerint a Magyar Szabványügyi Testület,
ahonnan az információk megrendelhetők, a honlapjuk címe http://www.mszt.hu/. Van néhány
referencia projekt Kelet-Európában, melyek a kataszteri GIS rendszerekkel foglalkoznak.
Bulgária, Albánia és (az Európán kívül eső) Kazahsztán használja ezeket a szabványokat [10].

CEN TC 211 Földrajzi Információ
Ez talán még megbízhatóbb, mivel a CEN az Európai Szabványügyi Tanács. Célja az Európán
belüli önkéntes műszaki harmonizáció, az egész világra kiterjedő testületekkel és európai
partnereivel együtt [12]. Az ISO szintén nemzetközi szervezet, amellyel speciális
együttműködési megállapodása van. A CEN támogatja az Európai Unió és az EFTA szabad
kereskedelemre, a dolgozók és fogyasztók védelmére, a hálózatok együttműködő-
képességére, környezetvédelemre, a kutatás-fejlesztési programok kiaknázására, a
közbeszerzésre és egyebekre irányuló politikáit. A tanulmányban könnyebb volt a
honlapjukon2.részletes információkat találni A szabványok vagy Európai Elő-szabványok
(ENV-k) vagy CEN Jelentések. Az ENV-k jövőbeni szabványok ideiglenes alkalmazással,
azokon a területeken, ahol az innovációs arány magas, vagy ahol sürgősen szükség van
útmutatásra. Az együttműködésnek köszönhetően végül feltehetőleg ugyanazokat a
szabványokat fogja tartalmazni, mint az ISO.

OpenGIS (OGIS)
Az OpenGIS kifejezést három eltérő értelemben alkalmazzák [13]:
OpenGIS � A nyitott és együttműködésre képes geo-feldolgozásra vagy a hálózati
környezeten belüli heterogén geo-adatok és a geo-feldolgozás erőforrásainak átlátható
megosztására való képességre utaló fogalom.
OpenGis, Specifikációk (“OGIS”) � Egy szoftver specifikáció, amely biztosítja az adatok
megoszthatóságát és a feldolgozási együttműködő-képességet.
OpenGIS Konzorcium (OGC) � Állami és magántulajdonban lévő szervezetek
konszenzuson alapuló szövetsége, melynek rendeltetése a (nem pusztán európai) OpenGIS
technológiák fejlesztése.
Az OGC az ISO TC/211-vel dolgozik a Geográfiai Információk nemzetközi szabványainak
megvalósításának feladatán. Miközben az ISO-val együtt dolgoznak ezen a feladaton,
nincsenek kizárólagosan az OpenGIS-re vonatkozó szabványok. A munka jórészt az
objektumorientált rendszerekre és ezek jellemzőire vonatkozó szabványokra irányul [13,14].

Referencia rendszer
Európában a geográfiai szabványosítási folyamat másik része a közös földrajzi referencia
rendszer megkeresése. Itt is hiányzik a hivatalos szabvány a koordináta rendszerrel és
geodéziai adattal. Ez talán nem a fő területe a Mezőgazdasági Statisztikai Fejlesztés / Digitális
Térkép projektnek, de minden földrajzi adatbázisnak képesnek kellene lennie arra, hogy
                                                
2

http://comelec.afnor.fr/servlet/ServletForum?form_name=cForumPage&session_id=0.6277666420421888&file_
name=Z13C%2FPUBLIC%2FWEB%2FENGLISH%2Fpren.htm

http://www.eurogi.org/
http://www.fomi.hu/hunagi/
http://www.statkart.no/isotc211/
http://www.mszt.hu/
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konzisztens módon transzformáljon adatokat. Mind a Bizottság, mind az IAG (International
Association of Geodesy / Nemzetközi Geodéziai Szövetség) az albizottságán, az EUREF-en
keresztül számos lépést tett annak érdekében, hogy bevezessék az ETRS89-et, mint közös
földi referencia rendszert Európában. Az EUREF másik kezdeményezése egy Európa
Koordináta Referencia Rendszer bevezetése. A geodéziai szabványok legérdekesebb része a
rendszerek közötti transzformáció, amely lehetővé teszi, hogy nagy pontossággal tudjanak
egyetlen adatbázisban pán-európai adatokat tárolni. Ezt az EUREF indította el azzal, hogy a
paramétereknek a nemzeti rendszerek és az ETRS89 közötti transzformációját támogatja, az
Interneten a http://crs.ifag.de/crs_national.php címen érhető el. Sajnos a magyar geodéziai
paraméterek nem állnak rendelkezésre. A projekt szempontjából fontos, hogy a geodéziai
adatok és a térképi vetületi rendszer minden paramétere összegyűjtésre kerüljön, hogy ezáltal
az európai rendszerekhez való transzformációt végre lehessen hajtani.

Következtetések
Ahhoz, hogy a zökkenőmentes kommunikációt biztosíthassuk a Mezőgazdasági Statisztikai
Fejlesztés / Digitális Térkép (KSH) projekt során kifejlesztett rendszer és az Eurostat között,
az adatkezelési módszerre vonatkozó szabványokat kell alkalmazni. Európai szinten jelenleg
nem léteznek a földrajzi információkra hivatalos szabványok. Van azonban egy sor
kezdeményezés, melyek javaslatokat tesznek erre a kérdésre vonatkozóan. Az általánosan
ajánlott szabvány az ISO/TC 211 Földrajzi Információ / Geomatika. Mivel a KSH projektből
származó adatok nagy része az Eurostat-hoz kerül, s ők ezen kezdeményezéseknek részesei,
így megoldott az adatoknak a címzetthez való sima eljuttatása, az általuk is ismert
formátumban. Az EB intézményeivel, pl. az Eurostat-tal való sikeres együttműködésre
valószínűleg a legjobban úgy lehet felkészülni, ha folyamatosan figyelemmel kísérik a
fejleményeket ebben a kérdéskörben. Ehhez feltehetően a legjobb információforrás a COGI
honlapja www.ec-gis.org.
A statisztikai adatokhoz, és különösen az agrárstatisztikához léteznek szabványok a különféle
összeírások és elszámolások elvégzésére vonatkozóan (SNA93, EAA97), de magának az
Eurostat-nak átadandó adatok esetében nem ilyen egyszerű a helyzet. Ez valószínűleg amiatt
van így, hogy az EU-ban az agrárstatisztika és annak menedzselése nemzeti szinten
eltéréseket mutat. Az Eurostat és a tagállamok viszonyát sok esetben a �Gentlemen�s
Agreement� határozza meg. Ennek a kérdésnek a megoldása a csatlakozási tárgyalások
számára is feladatot jelent, és az Eurostat-tal való zökkenőmentes kommunikáció
biztosításának legjobb módja az, ha törekednek a szoros együttműködésre, figyelemmel
kísérik az agrárstatisztikával kapcsolatos fejleményeket, és a jövőben követik a
kezdeményezéseket (TAPAS és FADO). Végül is, a jelen tanulmány következtetései szerint,
az Eurostat-nak átadott legtöbb adat olyan számokból áll, melyek meghatározott földrajzi
egységekre (NUTS) vannak bontva. Az Eurostat részletesebb vizsgálata (interjúk, stb.) adhat
konkrétabb választ arra, hogy az Eurostat és a tagállamok közti adatátvitel formátumára és
folyamatára, stb. milyen elvárások vannak.

Személyes javaslatok
Összefoglalva, a szerző javaslatai a következők:

- Tanulmányozzák az SNA 93-at (mezőgazdasági rész) és az EAA 97-et, hogy le tudják
szűrni, a jelenlegi magyar agrárstatisztikai rendszer mennyire követi ezeket. Mivel
Magyarország OECD tag, feltehető, hogy ezen keretek jelentős része hasonló a már
meglévő eljárásokhoz.

- Föltétlenül építsék be a már létező vagy tervezett magyar NUTS rendszert. Ez a
földrajzi egységek alapvető rendszere, amikor az Eurostat-nak statisztikát
szolgáltatnak.

http://crs.ifag.de/crs_national.php
http://www.ec-gis.org/
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- Kövessék figyelemmel, hogy az EU-val való csatlakozási tárgyalások során mi
történik a mezőgazdaság terén. A kérdés nagyon összetett, végtére is az EU éves
költségvetésének 50 % -át a mezőgazdaság teszi ki. Arra is figyeljenek, hogy mi
történik az EU-ban a TAPAS és a FADO kezdeményezéseken keresztül (ezt a
feladatot valószínűleg a mezőgazdasági apparátusnak kell irányítania).

- Használják az ISO TC/211 Földrajzi Információk / Geomatika által megadott
szabványokat és ajánlásokat. A mostani áttekintés keretében nem volt mód ezen
szabványokat részletekbe menően megvizsgálni, de rendelkezésre áll egy honlap a
dokumentumokról. A GI jövőbeni hivatalos szabványosításával kapcsolatos összes
európai tárgyalás megtalálható. Az ISO TC/211 19115-ös pontja metaadat definíciókat
is tartalmaz.

- A földrajzi referencia rendszer alaprendszerének Magyarország nemzeti rendszerének
kell lennie. Fontos azonban, hogy erről a rendszerről minden információ rendelkezésre
álljon (projekt paraméterek, geodéziai adat, stb.), mert így válik lehetségessé a más
referencia rendszerekbe való transzformáció. Több mint valószínű, hogy a
közeljövőben az ETRS89 lesz Európa hivatalos referencia rendszere. A GISCO
adatbázis, az EB belső geo-adatbázisa az ETRS89-en alapszik és a két rendszer közötti
koordináta transzformációnak lehetségesnek kell lennie.

A végső tanács az, hogy szorosan működjenek együtt az Eurostat-tal az EU agrárstatisztikai
rendszerére vonatkozó további információkkal kapcsolatban. Ez az irodalmi áttekintés jó alap
az ismeretek bővítéséhez és a tárgyalásokhoz, de további munkára van ahhoz szükség, hogy
az Eurostat elvárásainak meg tudjanak felelni.
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1. FÜGGELÉK: a kiválasztott fontos dokumentumok listája

Cím A Bizottság szolgáltatásainak földrajzi szabványai

Szerző JRC Ispra
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/2001.09.gis.htm

Cím EU tapasztalatok a Mezőgazdaság Gazdasági Elszámolásának (EAA) átdolgozott
módszertanáról

Szerző M Ernens, Eurostat interest
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/2000.07.agri.htm

Cím A Közösség bővítésének hatása az európai statisztikára
Szerző Peare, Lorenga, Eurostat
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/2001.06.agri.htm

Cím A jövő Európai Agrárstatisztikai Rendszere
Szerző Gay, SCEES, Ministère del�Agricutlure et de pêche, France
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/2001.06.agri.htm

Cím Mezőgazdasági elszámolás, kapcsolata az SNA-93-mal és hatásai az átmeneti
gazdaságokra

Szerző M Ernens, Eurostat
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/1998.06.sem.39.htm

Cím Strukturális vizsgálatok, mint a mezőgazdasági makroökonómai mutatók számítások
statisztikai információforrása

Szerző Calo, Eurostat
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/1998.06.sem.39.htm

Cím KSH: A felkészülés jelenlegi állása, a felkészülési stratégia fő elemei
Szerző -
Megjegyz. Hivatalos dokumentum az Interneten
Link http://www.mfa.gov.hu/euanyag/NPAA/Chapters2000/c/statistics.htm

Cím Helyi egységek a PHARE-ban
Szerző T Carlquist, Eurostat
Megjegyz. Power Point Prezentáció
Link -

Cím COGI : A Bizottság Általános Földrajzi Információ Szolgáltató Csoportja
Szerző D Rase, Eurostat
Megjegyz. Power Point Prezentáció
Link
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Cím Európai térinformatikai referencia rendszer (koordináták szerint)
Szerző A Annoni, JRC
Megjegyz. Power Point Prezentáció
Link

Cím GISCO előrehaladási jelentés 1999/2000
Szerző J Oberhausen, Eurostat
Megjegyz. Power Point Prezentáció
Link

Cím Minőség az agrárstatisztikában
Szerző U Jorner, F Vogel
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/2001.06.agri.htm

Cím A felméréseken, adminisztratív forrásokon alapuló agrárstatisztikai rendszer
Szerző ML Widén, H Jönrup; Statistics Sweden
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/2001.06.agri.htm

Cím A mezőgazdasági birtokstatisztika értékének és minőségének javítása az adminisztratív
adatok és más statisztikai források felhasználásával

Szerző P Helm, Mezőgazdasági Minisztérium, Halászat és Élelmiszer, Egyesült Királyság
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/2001.06.agri.htm

Cím Az integrált statisztikai információs rendszerek és kapcsolódó problémák konferenciájáról
készült jelentés, Lettország 2000. május 29-31.

Szerző -
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/2000.05.isis.htm

Cím Agrárstruktúra és termésstatisztika Svédországban � megváltozott igények és csökkenő
erőforrások

Szerző ML Widén, Statisztikai Hivatal, Svédország
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/1998.06.sem.39.htm

Cím Az agrárstatisztikai rendszer Olaszországban
Szerző M Greco, L Martino - ISTAT
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/2001.06.agri.htm

Cím Az 1999-es magyarországi mezőgazdasági összeírás kapcsolata a 2000-es FAO világ
méretű mezőgazdasági összeírásával

Szerző Szeman Z. KSH
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/1998.06.sem.39.htm

Cím Egy adminisztratív statisztikai információs rendszer megvalósítása a mezőgazdaságban �
Egy EU tagállam példája

Szerző JC Porchier



17

Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/2001.06.agri.htm

Cím Agrárstatisztika a FÁK országokban
Szerző -
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/2001.06.agri.htm

Cím Az Eurostat Mezőgazdasági Információs Rendszerének bemutatása
Szerző D Verhoog, Eurostat
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/2000.07.agri.htm

Cím Eurostat NewCronos, Eurofarm honlap
Szerző
Megjegyz. Honlap
Link http://reads.dur.ac.uk/newcronos/documentation/en/theme5/eurofarm/eurofarm.htm

Cím 4/2001 sz. speciális jelentés az EAGGF-Garancia felülvizsgálatáról � az integrált ellenőrző
rendszer (IACS) megvalósítása, a Bizottság válaszával együtt

Szerző Számvevőszék
Megjegyz.
Link http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2001/c_214/c_21420010731en00010040.pdf

Cím Az európai geográfiai információ felé
Szerző EUROGI
Megjegyz.
Link http://www.eurogi.org/geoinfo/eurogiprojects/strategy.pdf

Cím Kelet-európai Kataszteri GIS: Alkalmazások és szabványok
Szerző G Carrai, R Favilli, L Morandini
Megjegyz.
Link http://www.esri.com/library/userconf/europroc98/proc/idp104.html

Cím A nemzetközi és nemzeti statisztikai hivatalok, mezőgazdasági minisztériumok
párhuzamos feladatai, együttműködésük és a közös problémák megoldása

Szerző Eurostat
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/ces/ac.61/1999/12.e.html

Cím EWGI �OECD elektronikus munkacsoport az OECD kérdőív átdolgozására
Szerző OECD
Megjegyz.
Link http://www.oecd.org/std/AGRMeet2000/

Cím A FAO élelmezési és mezőgazdasági elszámolási rendszere: SEAFA
Szerző P Narain, FAO
Megjegyz.
Link http://www.oecd.org/std/AGRMeet2000/

Cím Kis mezőgazdasági egységek és viszonyuk a gazdasági elszámolással  a Cseh
Köztársaságban

Szerző J Hrbek

http://www.unece.org/stats/documents/2000.07.agri.htm
http://reads.dur.ac.uk/newcronos/documentation/en/theme5/eurofarm/eurofarm.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2001/c_214/c_21420010731en00010040.pdf
http://www.eurogi.org/geoinfo/eurogiprojects/strategy.pdf
http://www.esri.com/library/userconf/europroc98/proc/idp104.html
http://www.unece.org/stats/documents/ces/ac.61/1999/12.e.html
http://www.oecd.org/std/AGRMeet2000/
http://www.oecd.org/std/AGRMeet2000/
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Megjegyz.
Link http://www.oecd.org/std/AGRMeet2000/

Cím Kis egységek az EAA-ban -  a magyar gyakorlat
Szerző -
Megjegyz.
Link http://www.oecd.org/std/AGRMeet2000/

Cím Közös földrajzi alap keresése a statisztikák összehasonlítására az EU-ban: aTandem
projekt

Szerző Tandem Konzorcium
Megjegyz.
Link http://www.unece.org/stats/documents/2001.09.gis.htm

http://www.oecd.org/std/AGRMeet2000/
http://www.oecd.org/std/AGRMeet2000/
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2. FÜGGELÉK Nemzetközi szervezetek
Ebben a fejezetben a tanulmány során talált legfontosabb és legnagyobb szervezetek kerülnek
felsorolásra, melyek Európa agrárstatisztikai és földrajzi információs üzletének főbb szereplőt
adják.

Agrárstatisztika
A következő európai és nemzetközi szervezetek az agrárstatisztika és politika főbb szereplői.

EUROSTAT
Az Európai Bizottság hivatalos statisztikai irodája. F részlege foglalkozik az agrár-, gazdasági
és energiastatisztikával. Számos agrárstatisztikai adatbázisa van, melyek közül az egyik
legfontosabb a NewCronos. Az IACS és egyéb EU politikák tartoznak a felelőssége alá.
http://europa.eu.int/comm/eurostat/

Mezőgazdasági Főigazgatóság
Az Európai Bizottság felelős főigazgatósága. Az Eurostat fő felhasználója, a politikák
követése és megfigyelése céljából. http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm

OECD
Nemzetközi szinten az EAA átvételén és harmonizációján dolgozik. Információk, elemzések
szolgáltatásával és a politikák reformjának gyakorlati és innovatív lehetőségeire vonatkozó
tanácsadással foglalkozik.
http://www.oecd.org/

FAO
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete. Az egész világra kiterjedő tevékenysége
van. Főképp a fejlődő országokban segíti az EAA rendszerek kifejlesztését. (SNA 1993). Ezt
részben egy kézikönyv, a SEAFA segítségével végzik (A gazdasági elszámolás rendszere az
élelmezés és a mezőgazdaság területén). A finanszírozók, mint pl. a Világ Bank számára
háttér információt nyújt az élelmezési és mezőgazdasági programokkal, stb. kapcsolatos
pénzügyi döntésekhez.
http://www.fao.org/

AZ ENSZ EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Az ENSZ regionális bizottsága, amely gazdasági elemzésekkel, környezetvédelemmel, emberi
településekkel, statisztikákkal, fenntartható energiával, kereskedelem-, ipar- és
vállalkozásfejlesztéssel, faiparral és közlekedéssel foglalkozik. Statisztikai osztálya
találkozókat szervez, mint pl. az Agrár- és Környezetvédelmi Statisztikai Alkalmazások
Második Világkongresszusa.
(CAESAR) (Róma, 2001. június 5-7.)
http://www.unece.org/oes/eceintro.htm

EEA
Európai Környezetvédelmi Ügynökség, melynek saját Környezetvédelmi Elszámolási
Rendszere van és az Eurostat-tal szoros együttműködésben végzi tevékenységét.
http://www.eea.eu.int/

http://europa.eu.int/comm/eurostat/
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm
http://www.oecd.org/
http://www.fao.org/
http://www.unece.org/oes/eceintro.htm
http://www.eea.eu.int/
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Svéd Statisztikai Hivatal
Abból a szempontból érdekes, hogy egy 1995-ben csatlakozott tagországról van szó, amely
tapasztalattal rendelkezik statisztikai rendszerének az EU-hoz való harmonizációja terén,
valamint azért, mert általános statisztikai értelemben is jó hírnévnek örvend.
http://www.scb.se/eng/index.asp

Földrajzi információs és referencia rendszerek
A következő szervezetek európai szinten a legfontosabb szereplői a földrajzi információknak.

Közös Kutatóközpont (JRC), GI&GIS Projekt
A projekt fő céljai:

- Hogy népszerűsítse a most kialakuló és a már fejlett Földrajzi Információk és
Földmegfigyelés közötti szinergiát

- Hogy megtervezzék, létrehozzák és harmonizálják az EU politikák támogatására és
megfigyelésére használható pán-európai adatbázisokat

- Hogy támogassák az Európai Földrajzi Információs Infrastruktúra létrehozását a főbb
európai szereplőkkel együttműködve

- Hogy kifejlesszék a jövőbeni európai geo-statisztikai rendszer meghatározásához
szükséges módszert és eszközöket

http://www.sai.jrc.it/gi_gis.htm

A Földrajzi Információk Európai Összefogó Szervezete EUROGI
Az Információs Társadalom Főigazgatóság egyik tanulmányának eredményeképpen állították
fel, 1993-ban. Tagjai a GI ágazat nemzeti és néhány európai szervezete. Küldetése a földrajzi
információk minél hatékonyabb felhasználásának elősegítése az európai polgárok javára,
azáltal, hogy népszerűsíti és támogatja a földrajzi információ és technológia fejlesztését és
használatát.
http://www.euref-iag.org/

COGI, A Bizottság Általános Földrajzi Információ Szolgáltató Csoportja
A COGI feladata, hogy a Bizottságon belül koordinálja a földrajzi információk felhasználását,
hogy ezáltal javítsa az európai politikák megfigyelésének eredményességét és
költséghatékonyságát, melyhez európai és globális szintű térinformatikai elemzésre van
szükség. Honlapjának címe www.ec-gis.org.

EUREF
Európai Referencia Keret, a Nemzetközi Geodéziai Szövetség Albizottsága. A közös európai
geodéziai adat és közös térképi vetület eléréséért dolgozik.
http://www.euref-iag.org/

http://www.scb.se/eng/index.asp
http://www.sai.jrc.it/gi_gis.htm
http://www.euref-iag.org/
http://www.ec-gis.org/
http://www.euref-iag.org/
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3. FÜGGELÉK: RÖVIDÍTÉSEK
Rövidítések ABC sorrendben
CAP Közös Agrárpolitika
COGI A Bizottság Általános Földrajzi Információ Szolgáltató Csoportja 
DG Főigazgatóság
EAA/EAF A mezőgazdaság és erdészet gazdasági elszámolásának kézikönyve
EAGGF Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap
EEA Európai Környezetvédelmi Ügynökség
EESDI Európai Környezetvédelmi Térinformatikai Adatok Infrastruktúrája
ESA Nemzeti és Regionális Elszámolások Európai Rendszere
ESAS Agrárstatisztika Európai Rendszere
ESDI Európai Térinformatikai Adatok Infrastruktúrája
ETRS Európai Földi Referencia Rendszer
EUREF A Nemzetközi Geodéziai Szövetség Európai Albizottsága
EUROGI A Földrajzi Információk Európai Összefogó Szervezete
FADO Jövőbeni Mezőgazdasági Adatok Áttekintése
FAO Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (ENSZ)
GI Földrajzi Információ
GIS Földrajzi Információs Rendszer
HUNAGI Magyar Geo-Információs Szövetség
IACS Integrált Adminisztrációs  és Ellenőrző Rendszer
ISO/TC Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, Technikai Bizottság
IWG.AGRI Agrárstatisztikai Titkárság-közi Munkacsoport (az OECD része)
JRC Közös Kutatóközpont (Európai Bizottság)
NUTS Terület Egységek Statisztikájának Nómenklatúrája
OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
OGC OpenGIS Konzorcium
PHARE Az EK programja, amely az Európai Uniónak a közép- és kelet-európai

országokkal való pénzügyi és technikai együttműködésére irányul
SNA Nemzeti Elszámolási Rendszer (1968 / 1993)
TACIS EK program Kelet-Európa  és Közép-Ázsia fejlesztésére
TAPAS Agrárstatisztikai Műszaki Akciótervek
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4 FÜGGELÉK: Módszertan
Az áttekintés megkezdése előtt a témához tartozó dokumentumok és cikkek felkutatása már
lezárult. A kutatás eredménye körülbelül 100 dokumentum volt, melyek közül a legtöbb az
EU-beli GIS és statisztikai témájú konferenciák vagy szemináriumok anyaga volt. Ezek első,
gyors áttekintése körülbelül 50-re szűkítette a dokumentumok körét, amelyek valamilyen
szempontból fontosak lehettek az áttekintéshez. Ezek a dokumentumokat 4 nagy csoportra
osztottuk.

•  EU-dokumentumok (hivatalosak)
•  EU tapasztalatok
•  Kelet-európai tapasztalatok
•  Általános GIS és statisztika

Egytől ötig terjedő besorolást is kaptak, ahol 5 a legfontosabbat jelenti. Így a legmagasabb
besorolású dokumentumok kerültek részletes tanulmányozásra és felsorolásra az Áttekintett
dokumentumok fejezetben. A kevésbé fontosakat, vagy amelyek nem adnak új anyagot a
témához, elolvastuk, de csak indirekt módon kerültek a jelentésbe, a javaslatok vagy a
következtetések révén. A fontosság eldöntésénél a csoportot is figyelembe vettük, hogy
minden téma arányos megoszlásban szerepelhessen.
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