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Bevezetés

Magyarország EU csatlakozásának kiemelt területe a Közös Agrár Politika (KAP) hazai
előkészítése, összehangolása, majd a KAP-hoz való csatlakozás és a hazai
intézményrendszer teljes megvalósítása. A KAP-hoz kapcsolódóan számos kormányzati
program indult. Ezek között találhatók térinformatikai vonatkozású projektek is, mint
például az FVM IIER honosítási programja. A mostani előadás a KAP vonatkozásában
megfogalmazott, Ültetvény Statisztikai Térinformatika (ÜST) fantázianevű KSH
projektet ismerteti. A projekt Phare pénzügyi támogatással valósul meg.

A Projekt célstruktúrája

A Mezőgazdasági Statisztika Fejlesztése című Phare projekt általános célkitűzése, hogy
felkészítse és támogassa a magyar mezőgazdasági statisztikai rendszert, hogy a KSH
képes legyen EU harmonizált adatokat fogadni, elemezni és szolgáltatni. Közvetlen cél a
folyamatban lévő szőlő- és gyümölcs ültetvény kataszter eredményeinek térinformatikai
eszközökkel való feldolgozásának megvalósítása.

A projekttervek a fejlesztés három célterületét azonosították:

1. Informatikai: A KSH jelenlegi informatikai rendszerének és alapvető
adatbázisainak korszerűsítése, hogy a megfelelő Európai Unióbeli és a magyar
hatóságok közti mezőgazdasági statisztikai adatok cseréjét lehetővé tegye.

2. Intézményi: Erősíteni az intézményi kapacitást és elmélyíteni a mezőgazdasági
statisztikában érintett magyar intézményekkel szembeni EU integrációs elvárások
ismeretét.

3. Funkcionális: A KSH-t képessé kell tenni arra, hogy az EU harmonizált ágazati
politika tervezését elemzési, tervezési, adatszolgáltatási szolgáltatásokkal
támogatni tudja.

A tervezett informatikai, intézményi és funkcionális változások semmiképpen sem
függetlenek egymástól. Nem húzódik közöttük éles határ, és az egyes területeken elért
eredmények erősen hatnak egymásra, ezért a Phare projekt tervezésekor egyetlen projekt
keretein belül fogalmazódott meg a három rész-projekt (Phare megnevezése: Lot). A
Lot1 a KSH számítástechnikai alapszolgáltatásait, a Lot2 az intézmény fejlesztését a Lot3
pedig az agrárstatisztikai célú térinformatikai funkciókat helyezi a gyújtópontba.

http://www.geo.u-szeged.hu/PRO/ksh


A Lot3-tól a következő eredmények várhatók. Az első a sorban egy jelenleg még csak
Digitális Térképnek (Digital Map = DM) nevezett GIS alkalmazás, amely NUTS5
(település) szinten összesített leíró adatokat kezel a FÖMI határ-adatbázisra és az OTAB-
ra alapozva ország, régió, megye, kistérség, település (NUTS 1-5) szinteken. A második
elérendő eredmény egy eBook (elektronikus térkép-könyv) névre keresztelt geokódolt
ültevény szintű elemi adatbázis, ami kiegészül a földmérési alaptérképek 1:10 000
méretarányú átnézeti térképe EOV-ba transzformált raszter képével. A harmadik a KSH
Mezőgazdasági Főosztály iránymutató GIS koncepciója, ami lefekteti a jövőbeni GIS
fejlesztések alapjait. A negyedik elem a rendszergazdák és ügyintézők oktatása. A
célstruktúrát az 1. ábra szemlélteti.
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1. ábra
Az Agrárstatisztikai Digitális Térkép nevű projekt célstruktúrája

A szerződtetés
A kivitelező a Phare szabályok szerint került kiválasztásra. A versenyből a dán BlomInfo
A/S és  DANAGRO A/S képezte konzorcium került ki győztesen. A konzorcium
nemzetközi szakértőinek nagy tapasztalatuk van a mezőgazdasági vonatkozású digitális
térképi fejlesztésekben. Ez magában foglalja a térinformatikai rendszerintegrációt,
mezőgazdasági célú digitális térképek vizsgálatát, térinformatikai rendszerek elemzését,
térinformatikai felhasználói felület fejlesztését, relációs adatbázisok építését,
szoftverfejlesztést, digitális kataszteri térképezést és intézményrendszer-fejlesztést a



Közép- és Kelet-Európai országokban. Két hazai alvállalkozó van, a Geometria
Térinformatikai Rendszerház kft. és a Mapscan kft. A Geometria nagy tapasztalatokkal
rendelkezik a térinformatikai rendszerek fejlesztésében, míg a Mapscan elsősorban a
nagyméretarányú térképezésben és térkép szkennelésben járatos.

A fejlesztés menete és jelenlegi helyzete
Projektmenedzselési megfontolások alapján hét megvalósítási szakasz került kialakításra.
Az induló és záró szakaszok elsősorban projektmenedzseléssel foglalkoznak. Hangsúlyos
térinformatikai szakmai tevékenység a rendszertervezési, az eBook összeállítási, a GIS
fejlesztési és az üzembe állítási szakaszokban történik. A beszerzések szakasz az
alapadatokat biztosítja szigorú Phare beszerzési eljárásrend szerint. Az 1. táblázat és a 2.
ábra áttekintést nyújt a projektszakaszokról.

A projekt sikeresen teljesítette az induló szakaszt, és megkezdte a rendszertervezést és a
beszerzéseket. Túl vagyunk az interjúkon, az átfogó GIS fejlesztési koncepció is kezd
kialakulni, a rendszer követelmények első változata is hamarosan elkészül. Tekintettel a
hosszadalmas beszerzési eljárásokra, a beszerzendő alapadatok specifikációja már
megtörtént, hamarosan megkezdődnek a beszerzések. Szkennelt térképek és geokódolt
adattermékek előállításában érdekelt beszállítók hamarosan találkoznak a vonatkozó
beszállítói versenytárgyalási felhívással a CFCU honlapján (http://www.cfcu.hu).

Főtevékenység A tevékenység összefoglalása Gyakorlati eredmény

Projekt Indulás
Kezdődik a projekt hivatalos végrehajtása: A
jelenlegi helyzet rövid áttekintése és a
projektterv továbbfejlesztése.

Részletes projektterv.

Rendszertervezés A rendszertervezés: az ügyviteli igények
rögzítése, szoftver tervek készítése.

GIS koncepció és az ügyviteli igényeknek
megfelelő tervek.

eBook
összeállítása

Elektronikus Térképkészlet összeállítása:
eBook: elektronikus térkép-könyv összeállítása.

eBook: az ültetvények áttekintő térkép vázlatai
elektronikus formában és geokódjai.

GIS fejlesztés A szoftver: Az alkalmazás elkészítése és
adatintegráció.

A GIS szoftver készen áll az átvételi próbára.

Üzembeállítás A DM üzembe helyezése (életre keltése) a
KSH-nál : oktatás, üzembe helyezés.

A rendszer működik a KSH-nál.

Projekt Zárás A hivatalos végrehajtás befejezése. Végső Jelentés.

Beszerzések Beszerzések: Földhivatalok, hazai nyílt verseny
szkennelésre és geokódolásra.

Alapadatok: átnézeti térkép, szkennelt térkép
és geokódok rendelkezésre állnak

1. táblázat
Projektszakaszok áttekintése
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2. ábra
Projektszakaszok folyamatábrája

Kézzelfogható eredmények

Az ültetvény statisztikai térinformatika (ÜST) két szorosan kapcsolódó, de külön-külön is
használható szoftver termékben fog megtestesülni. Ezeket az adminisztratív projekt
dokumentációk rögzítik a termék fajtára utaló megnevezésekkel, ezért a nevek egy kicsit
fantáziátlanok: Digitális Térkép és eBook.

Az első Digitális Térkép a KSH jelenlegi GIS rendszerének kiterjesztése. A Digitális
Térkép segíteni fog a mezőgazdasági statisztikai adatok elemzésében, megjelenítésében
és tájékoztató célú kiadásában. Továbbá támogatni fogja a szőlő- és gyümölcsös
ültetvények összeírására irányuló, földrajzi információt nyújtó mezőgazdasági felmérések
eredményeinek regionális szintű vizsgálatát.

A Digitális Térkép földrajzi adatbázisa Magyarország közigazgatási határainak
adatbázisán (MKH-10) fog alapulni, amely egy strukturált települési szintű digitális
adatbázis és a FÖMI terméke. A Digitális Térkép a szabványos adminisztratív egységek
(település, megye, statisztikai régió, ország), vagy pedig a felhasználó által létrehozott
egységek (kistérség, borvidék, stb.) alapján csoportosított statisztikai információt fog
nyújtani.



A Digitális Térkép a KSH meglévő informatikai rendszeréhez fog kapcsolódni, hogy az
informatikai rendszer által feldolgozott, földrajzilag csoportosított, a 2001-es felmérésből
származó statisztikai adatokat meg lehessen jeleníteni térképen. A Digitális Térkép
felhasználói felülete magyar nyelven fog készülni. A Digitális Térkép tematikus térkép
outputja (háttér információ, jelmagyarázat, stb.) magyarul és angolul is elérhető lesz, az
egyik nyelvről a másikra váltás lehetőségével.

A Digitális Térkép a szabvány GIS tematikus térképi funkcióit nyújtja. A Digitális
Térkép a KSH öt munkaállomásán kerül installációra.

A második az eBook vagyis elektronikus térkép-könyv az ültetvény szintű elektronikus
térképek gyűjteménye. Az elektronikus térképek a földmérési alaptérképek átnézeti
térképének szkennelésével készülnek, a mezőgazdasági területek esetében 1:10 000
méretarányban, a kiskertek és belterület esetében pedig 1:4 000 méretarányban. Minden
településnek, amelyet a 2001-es szőlő- és gyümölcsös ültetvények felmérésébe bevontak
saját elektronikus térképe lesz, ez mintegy 5 000 db raszter térképet jelent. A vonatkozó
törvény szerint minden olyan szőlőültetvényre, amelynek mérete eléri/meghaladja az 500
négyzetmétert, továbbá gyümölcsös ültetvényre, amely fával betelepített és mérete eléri/
meghaladja az 1 500, illetve gyümölcsbokorral betelepített és mérete eléri/meghaladja az
500 négyzetmétert, statisztikai összeírást kell végrehajtani. Összességében mintegy 500
000 ültetvény nyilvántartásba vétele várható.

A megyék szerint csoportosított elektronikus térkép-könyvek, plusz Budapest összesesen
20 elektronikus könyvet alkotnak. Minden elektronikus térkép tartalmazza a felmérés
helyszínének geokódjait. A felmérés helyszíneit a földhasználat alapján kezelik
(szőlőskert, gyümölcsös, bogyós ültetvény). A földhasználó adatait és a használt
parcellák azonosító adatait, melyet a 2001-es felmérés során jegyeztek le, geokódokkal
kapcsolják a használt föld földrajzi fekvéséhez (egy vagy több mezőgazdasági parcella).
A 2001-es felmérés földrajzi fekvésének adataihoz ezáltal úgy lehet majd hozzáférni,
hogy a geokódra pozícionálunk a képernyőn, vagy pedig úgy, hogy a felmérés
helyszínének � az ültetvénynek � egyedi azonosítóját begépeljük. A KSH felhasználói a
Digitális Térképen keresztül az elektronikus térkép-könyv adatait is elérhetik. Az
elektronikus térkép-könyvek magyar nyelven fognak készülni és a KSH öt
munkaállomásán kerülnek installációra.



1: 4000 1: 10 000

3. ábra
Átnézeti térképek a geokódok feltüntetésével

Befejezésül a projektsikerről

Az agrárstatisztikát támogató Digitális Térkép rendszer most elkészülő változata a szőlő-
és gyümölcs ültetvény kataszterre és a legfontosabb alapfunkciókra összpontosít, bár
szem előtt tartja a további igényeket is. A Digitális Térkép végső változata további,
egymásra épülő projektek eredményeként fog kialakulni. A mostani projekt az első lépés,
ami nagyban meghatározza a későbbi ütemek sikerességét is. A későbbi siker érdekében
a legfontosabb hídfőállásokat meg kell szerezni, ezek a következők:

· Agrárstatisztikát támogató Digitális Térkép néven rendelkezésre álljon egy elektronikus
kiadvány, amely tartalmazza a geokódolt összeírási adatokat, a közigazgatási határ-
adatbázist és a raszter formájú átnézeti térképeket.

  Készüljön el egy felhasználói felület, amely lehetővé teszi a legfontosabb
térinformatikai funkciók végrehajtását a Digitális Térkép rendszerben, és tegye lehetővé a
későbbiekben az adatállományok karbantartását és újabb rekordokkal való bővítését.

· A Digitális Térkép rendszer hozzákapcsolása, a szőlő- és gyümölcskataszter adatai
vonatkozásában, a KSH adatállományaihoz annak érdekében, hogy a Mezőgazdasági
Statisztikai Főosztály üzemszerűen használhassa a Digitális Térkép szolgáltatásait a
felhasználói felületen keresztül.

· A KSH mezőgazdasági statisztikában érintett munkatársai elsajátítsák a rendszer
kezeléséhez szükséges ismereteket, ráérezzenek a rendszerben rejlő lehetőségekre, és
kedvet kapjanak arra, hogy közreműködjenek ezeknek a lehetőségeknek a kiaknázásában.



· Rendelkezésre álljanak olyan megalapozó dokumentumok, amely alapján a KSH
szakági vezetése szabályozhassa a rendszer működtetését, és megtervezhesse a későbbi
fejlesztéseket.
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