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1. A diplomamunka célja és tartalma 

 

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

kerülo Ültetvénystatisztikai Térinformatika kiépítése során készítettem. Kutatási témám a 

projekt eredményének hasznosíthatósága a magyarországi Integrált Igazgatási és Ellenorzési 

Rendszer (IIER) kiépítésében. A téma aktuális, hiszen hazánkban jelenleg és a közeljövoben 

kerül bevezetésre több, az Európai Unióban már meghonosodott földrajzi információs 

rendszer. 

 

A kutatás célja: Megválaszolni azt a kérdést, hogy a KSH ÜST eredményei hasznosíthatók-e 

az IIER hazai megvalósításához, és ha igen, akkor hogyan? 

 

Módszere: Szakirodalom felkutatása, elemzése, interjú szakértokkel, folyamatban lévo 

projektek átvilágítása. 

 

Témák: Geoinformatika muszaki trendjei, statisztikai és igazgatási alkalmazások Európában, 

agrárstatisztika, projektmenedzsment. 

 

Lépései:  

• Irodalomgyujtés: EU agrárstatisztikai és térinformatikai trendek, az EU 

agrárinformációs rendszereinek jellemzése. 

• Az ültetvénystatisztikai rendszerekre és az IIER-re vonatkozó követelmények 

elemzése a szabályozás alapján. 

• Az ÜST és az IIER követelményeinek elemzése funkció struktúra felállításával. 

• Az ÜST projekt átvilágítása, az IIER-ben hasznosítható projekt tapasztalatok 

kidomborításával. 

• Az IIER megvalósítás lehetséges változatainak azonosítása. 

• Az IIER lehetséges megoldásainak ábrázolása eszközstruktúra ábrákon. 

• Összehasonlító elemzések elvégzése, egy új megoldás felállítása, következtetések 

kimondása. 

 

 

 

 



 

Az ÜST eredményeinek IIER-beli hasznosíthatóságát a térinformatikai funkció és eszköz 

fogalma alapján közelítem meg. A térinformatikai funkciók a követelményeket határozzák 

meg, az eszközök pedig a funkciók operatív megvalósítását jelentik. A két rendszer funkció- 

és eszközstruktúrájának eloállítása után lehetoség nyílik objektív összevetésre. Az IIER 

kiépítéséhez szükséges jogszabályi hátteret, térinformatikai vonatkozásokat is elemzem. 

Megvizsgálom az IIER magyar kialakításának lehetoségeit, szempontjait a Földmérési Intézet, 

a KSH, a BlomInfo Konzorcium és a Geometria Rt. szervezeténél végzett felmérés alapján, és 

javaslatokat teszek a rendszer hazai kialakítására. 

 

A diplomamunkámban a következo kérdésekre keresem a választ: 

 

Milyen információs rendszerek segítik a Közös Agrárpolitika (KAP) tervezését? 

Az ÜST projekt kedvezményezettje a KSH. A szervezetnél kihasználtam az alkalmat, és 

megvizsgáltam az EU KAP hátterében álló információs rendszereket, amelyek egy részét 

Magyarországon jelenleg, vagy a közeljövoben fognak kialakítani. Készítettem egy internetes 

felmérést is az Unió agrárstatisztikai rendszereirol. Összefoglalom a legfontosabb 

mezogazdasági információs rendszereket, jellemzem a legújabb agrár-környezetvédelmi és 

vidékfejlesztést segíto hagyományos adat-tárházakat és földrajzi információs rendszereket, 

valamint értékelem a térinformatika szerepét e területen. 

 

Milyen rendszerfejlesztés folyt az ÜST keretében és mik voltak a projekt irányításának fo 

jellemzoi? 

Átvilágítom az Ültetvény Statisztikai Térinformatika projektet. Röviden összefoglalom a 

fejlesztés céljait, hátterét, a rendszerfejlesztés módszertanát, a projekt terv dokumentumait. A 

fejezetben megalapozásra kerül a következo részben szereplo rendszer funkciók és eszközök 

meghatározása, valamint a hetedik fejezetben lévo PAR-ral történo összevetés is. 

 

Milyen térinformatikai funkciók és eszközök vannak az ÜST-ben és mi a projekt muszaki 

tartalma? 

A követelmények alapján felállítom a rendszer funkcióstruktúráját, ez alapján meghatározom 

a térinformatikai eszközöket, megvizsgálom a rendszer logikai és fizikai szintu 

megvalósítását, különös tekintettel azokra a tényezokre, amelyek hasznosulhatnak más 

rendszerek kialakításakor is. 

 



 

Melyek az IIER térinformatikai követelményei? 

Vizsgálom a rendszerre vonatkozó uniós szabályozásokat, az általános térinformatikai 

követelményeket. Meghatározom a rendszer funkcióstruktúráját, amely nagy szerepet játszik 

az ÜST hasznosíthatósága szempontjából. 

 

Milyen térinformatikai eszközök szerepelnek a parcella azonosító rendszerben? 

 

Meghatározom a rendszer térinformatikai eszközeit, amelyek a funkciók konkrét 

megvalósítását végzik. Felállítom a rendszer eszközstruktúráját, ami hierarchikusan ábrázolja 

a kialakítandó eszközöket. 

 

Milyen parcella azonosító rendszerek alakultak ki az uniós tagországokban? 

A magyarországi kialakítás szempontjából fontos kérdés az uniós tagállamok tapasztalatainak 

ismerete. Megvizsgálom a tagországokban kialakult rendszerek csoportjait, az egyes 

csoportok jellemzoit. 

 

 

Milyen muszaki lehetoségek jönnek szóba a hazai IIER kialakításánál? 

Elemzem az IIER kialakításának eddigi tevékenységeit, a magyar sajátosságokat. Felmérem 

és elemzem a parcella azonosító rendszer muszaki kialakítási megközelítéseit, és felállítom az 

ÜST projekteredmény hasznosításának megoldási javaslatát. Ebben a részben elokészítem a 

végso elemzés témáját az egyes rendszerek összehasonlítását. 

 

Hogy értékelhetoek a parcella azonosító rendszer kialakításának megközelítései? 

Elemzem és összehasonlítom egymással a megoldási javaslatokat, meghatározom a 

megközelítsek elonyeit, hátrányait, majd javaslatokat teszek a rendszer kialakítására. 



 

2. Bevezetés 

 

A térinformatika alkalmazása mára szélesköruvé vált [2-1, 2-2]. Így van ez az európai uniós 

agrárstatisztikában is, ahol fo célja a közös politikák támogatása. A Közös Agrárpolitika 

jelentoségét az adja, hogy az uniós költségvetés majdnem felét mezogazdasági támogatásokra 

költik [2-3, 2-4, 2-5, 2-6]. Az uniós mezogazdasági támogatásokat a 90-es évek vége óta igen 

fejlett térinformatikai eszközzel ellenorzik. Ez az eszköz a Mezogazdasági Parcella Azonosító 

Rendszer, amely az Integrált Igazgatási és Ellenorzési Rendszer (IIER) egyik komponense. 

Az IIER forradalmasította a támogatási kiadások ellenorzési folyamatát. A rendszertol azt 

várják, hogy a mezogazdasági kiadások a jelenlegi szinten maradnak, vagy kis mértékben 

csökkennek. 

 

A magyar csatlakozás szempontjából is kiemelten fontos terület a mezogazdaság. Számos 

kormányzati, intézményi és a Közösség által támogatott program indult a KAP 

meghonosítására és kiszolgálására. Ilyen a támogatások Integrált Igazgatási és Ellenorzési 

Rendszere és a Központi Statisztikai Hivatalnál 2001-ben indult agrárstatisztikai fejlesztés is, 

amelynek részeként kialakítják a szolo- és gyümölcsös ültetvények felmérési adatait kezelo 

térinformatikai alkalmazást. Utóbbinál a kifejlesztett termék a Digitális Térkép Rendszer 

nevet, a projekt pedig Ültetvény Statisztikai Térinformatika („ÜST”) nevet kapta. Az ÜST-

ben olyan termék kerül kialakításra, amely tovább bovítheto és térképi alapja, tervezési 

módszere a jövoben más célokat is kiszolgálhat. Az IIER egy több komponensu, integrált 

adatbázis és térinformatikai rendszer, amely a közeljövoben kerül kiépítésre hazánkban. Így 

kézenfekvonek tunt megvizsgálni, hogy milyen térinformatikai követelményei vannak a 

rendszernek, milyen muszaki lehetoségek állnak rendelkezésre a kialakítás során továbbá, 

hogy az ÜST mezogazdasági vonatkozásából adódóan hogyan járulhat hozzá a magyar IIER 

megvalósításához. Az IIER térinformatikai komponensének, a Parcella Azonosító 

Rendszernek magyarországi kialakításához elengedhetetlen az ide vonatkozó uniós 

jogszabályok ismerete és azok elemzése, értelmezése, a rendszer funkcióinak és eszközeinek 

ismerete, a megvalósítás lépéseinek és a tagországok tapasztalatainak felmérése. 



 

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. 

 

EC – European Commission, Európai Bizottság 

EU – Európai Unió 

GIS – Geographical Information System, Földrajzi Információs Rendszer 

IIER – Integrált Igazgatási és Ellenorzési Rendszer 

KAP – Közös Agrárpolitika 

KSH – Központi Statisztikai Hivatal 

LUCAS - Földhasználati és Felszínborítottság Statisztikai Rendszer 

MKH – Magyar Közigazgatási Határadatok 

NUTS – Nomenclature of Territorial Units Statistics, Terület Egységek Statisztikájának 

Nómenklatúrája 

OTAB – Országos Térinformatikai Alapadatbázis 

PAR – Parcella Azonosító Rendszer 

ÜST – Ültetvény Statisztikai Térinformatika 



 

3. Az EU Közös Agrárpolitikájának információ igénye 

 

A Közös Agrárpolitika meghatározza és muködteti az EU tagállamaiban a mezogazdaság 

egységes intézkedési rendszerét. A KAP jelentoségét az adja, hogy a közös költségvetés 

majdnem felét mezogazdasági támogatásokra költik. A támogatások két területen jelennek 

meg, amelyek leegyszerusítve a mezogazdaság és a vidékfejlesztés. Míg a mezogazdaság 

élelmiszer ellátással foglalkozik, a vidékfejlesztés komplex gazdasági egységként kezeli a 

vidéki területeket. Az agrárpolitika számos reformon ment keresztül. A reformintézkedések 

legmegfelelobb kialakításához szélesköru információs háttér szükséges. 

 

3.1. A KAP tervezésének jellemzése 

 

A KAP tervezését elsosorban az Európai Bizottság Mezogazdasági Foosztálya végzi. A 

Bizottság a tervezésben statisztikai adatokat és a Közös Kutatóközpont eredményeit használja 

fel. A Közös Kutatóközpont általában a jogszabályok leghatékonyabb végrehajtásához dolgoz 

ki megvalósítási terveket. Több információs rendszer, köztük térinformációs rendszerek 

segítik a Közös Agrárpolitika tervezését. A MARS projekt például a mezogazdaság 

távérzékeléssel történo monitoring rendszerét alakította ki. A KAP tervezésének alapját a 

statisztikai adatok jelentik [3-10, 3-11,  3-16]. Ezek alapján határozzák meg a különbözo piaci 

beavatkozásokat, szabályozásokat és támogatásokat. Az Uniós agrárstatisztikai rendszer 

nagyon bonyolult, emiatt a jövoben tervezik az egyszerusítését. Ezt úgy kívánják elérni, hogy 

a különbözo terményeket és jószágokat statisztikailag egységesebben kezelik. 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, amelyeket hosszú- és középtávú 

elorejelzéseknél használnak fel; vizsgálják, hogy egy tényezo változása milyen 

hatással van a többi tényezore; 



 

• segítik a közös költségvetés mezogazdasági kiadásainak programozását; 

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

hatásainak mérését. 

 

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 [3-10]: 

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

lévo ipart is 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. 

 

A statisztikai felméréseket a tagországok szervezetei végzik. Az eredményeket kötelesek az 

Unió statisztikai hivatalához, a EUROSTAT-hoz eljuttatni. A felmérések során többé-kevésbé 

azonos módszertant alkalmaznak, de szükség van további 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 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 [3-4, 3-5, 3-12]. 



 

A jelenlegi információs rendszerek témájukat tekintve két nagy részre bonthatóak. Az egyik 

rész az elsodlegesen statisztikai rendszerek csoportja, a másik pedig a monitoring rendszerek 

csoportja. A következokben ezeket mutatom be röviden. Célom az, hogy átfogó képet 

nyújtsak a KAP tervezését szolgáló mezogazdasági információs rendszerekrol. 

 

3.2. A KAP információs rendszereinek jellemzése 

 

A KAP információs rendszereirol a KSH-nál végzett felmérés [3-10] alapján készítettem 

összefoglalást. Az osztályozás az informatikai profil alapján történt. 

 

3.2.1. Elsodlegesen statisztikai rendszerek 

 

Az elsodleges statisztikai rendszerek még nem térinformatikai alkalmazások, bár kétségkívül 

egyre nagyobb szükség van a térbeli adatokra. A statisztikák a KAP fejlodése során alakultak 

ki és fejlodtek tovább. Megfigyelheto a statisztikák folyamatos bovülése, ugyanis egyre több 

terményt vonnak be a támogatási rendszerbe. A statisztikai rendszerek két fajtája a termelési, 

szerkezeti statisztikák és a pénzügyi statisztikák. 

 

Termelési és szerkezeti statisztikák 

 

A térinformatika nagyon hasznos lehet ezekben a rendszerekben, ugyanis megnott az igény a 

térbeli adatok grafikus megjelenítésére. A jövoben várható, hogy térbeli elemekkel egészítik 

ki a hagyományos statisztikai adatokat. Erre általános megoldást biztosít a geokód bevezetése. 

A geokód valamely terület vagy területfüggo objektum esetleg objektum csoport azonosítója, 

mely lehetové teszi a kapcsolatot a területek vagy objektumok és a hozzájuk kötodo 

tulajdonság értékek között. A térbeli kiterjesztés után a statisztikai adatok térképeken 

ábrázolhatóak, ami sokkal szemléletesebb megjelenítést eredményez. 

 

A mezogazdasági birtokszerkezet felmérés az EU mezogazdasági statisztikájának alappillére. 

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 5 évente 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, azonban ezek nem felelnek meg a 

közösségi követelményeknek. Továbbá némely tagállam felállította a szoloregiszter 

információs rendszert, amin keresztül alapadatot szolgáltathat az Európai Bizottságnak.  

 

A KAP irányításában leginkább a termelési statisztikákat használják fel. A legfontosabbak a 

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

ismeretében sokkal hatékonyabb a belföldi és külföldi értékesítés rendszere. Ezek a 

statisztikák adatot szolgáltatnak a piacszabályozási intézkedések elokészítéséhez. A 

Bizottságnak szüksége van megbízható, friss és objektív módszerekkel eloállított adatokra. A 

gabonatermelési 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 megteremtése. 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 valamennyi munkafolyamatban fellépo költségeket. 

Eszerint 10 csoportot képeznek. A Birtok Könyvviteli Adathálózatban (FADN) hasonló 

módon csoportosítják a gazdaságokat. 

 

1996-ban a KAP reform keretében 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 mérleg 

statisztikákat és a rovarirtók használatának statisztikáját. Új területként jelentek meg az 

állatállomány elorejelzések, az agrár-környezetvédelmi jellemzok és a vidékfejlesztés.  

 

A termésbecslési- és elorejelzési statisztikák nagy jelentoséggel bírnak a hagyományos 

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

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

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

adataira épül. 

 

Pénzügyi mezogazdasági statisztikai rendszerek 

 

A pénzügyi hagyományos statisztikai rendszerek területén egy-két kivétellel ma nem igazán 

jellemzo a térbeli adatok térinformatikai kezelése. A jövoben azonban itt is megjelenhet a 

térbeli adatok grafikus ábrázolása. 

 

A legfontosabb pénzügyi statisztikák a Mezogazdasági Számlarendszerek (EAA). Az 1969 

óta használatos rendszert az OECD országai is átvették. Az EAA nemzeti szinten összesített 

termelési adatokat tartalmaz, alapját a Nemzeti Elszámoló Rendszerek (SNA) jelentik. Az 

EAA 1997-ben kifejlesztett változatát használják ma is [3-7]. 

 

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

épülnek. 1992-ben került bevezetésre, 1996 óta pedig már 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 csatlakozandó országnak szükséges építenie. 

 

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

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

adatbázisban tárolnak. Legfontosabb alapja az EAA rendszer. 

 

Az Európai Erdészeti Információs és Kommunikációs Rendszerre (EFICS) vonatkozóan 

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

szerkezetüket, a nem kereskedelmi erdoket és az erdészeti termékeket. 

 

3.2.2. Monitoring rendszerek 

 

A monitoring rendszer a mezogazdaság vagy a környezet területi változásait követi nyomon. 

Alapját földrajzi információs rendszer alkotja. Segítségével a bekövetkezett változásokat a 

képernyon is szemléltethetjük. A távérzékeléses módszerek használata elterjedt ezen a 

területen. 

 

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 egyik szerint a funkcionális 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 muholdakkal 

készült 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 képeket a termelo által benyújtott támogatási kérelmek 

kitöltésének megkönnyítésére vezették be. 

 

Összefoglalás 

 

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 megfelelo rendszerek jönnek létre. 

Természetesen minden statisztikát ma már számítógépes adatbázisokban kezelnek. Egyes 

rendszereket Magyarországon már alkalmaznak, másokat pedig most vagy a jövoben vezetnek 

be. Ilyen a következo két fejezetben bemutatásra kerülo szolo- és gyümölcsös ültetvények 

statisztikája is, amelynek hátterét az ÜST projekt keretében kialakított térinformatikai 

rendszer képezi. 



 

4. Az ÜST projekt átvilágítása 

 

4.1. A fejlesztés stratégiája 

 

A KSH-nál az Uniós csatlakozásra készülve alapadat, informatikai infrastruktúra és 

intézményfejlesztési program zajlik. Többek között fejlesztik az agrárstatisztikát is, amelynek 

részeként kialakítják a szolo- és gyümölcsös ültetvények felmérési adatait kezelo 

térinformatikai rendszert. A PHARE által támogatott agrárstatisztikai fejlesztés projekt 

stratégiai célját az ajánlattételi felhívás és a projekt Induló Jelentése tartalmazza [4-7, 4-8]. 

 

A fejlesztés általános célja, hogy felkészítse és támogassa a magyar mezogazdasági 

statisztikai rendszert, hogy képes legyen EU harmonizált adatokat fogadni, elemezni és 

szolgáltatni a KAP elokészítése, összehangolása, majd az azt követo hozzá való csatlakozás és 

megvalósítás érdekében. 

 

A projektnek három célkituzése van: 

1. A KSH jelenlegi informatikai rendszerének és alapveto adatbázisainak korszerusítése, hogy 

a megfelelo európai uniós és magyar hatóságok közötti mezogazdasági statisztikai adatok 

cseréjét lehetové tegye. 

2. Erosíteni az intézményi kapacitást és elmélyíteni a mezogazdasági statisztikában érintett 

magyar intézményekkel szembeni EU integrációs elvárások ismeretét. 

3. A harmadik célkituzés képessé tenni a KSH-t arra, hogy az EU harmonizált ágazati politika 

tervezését támogatni tudja. 

 

A fejlesztési projekt három részbol áll. Az elso rész a számítógépes infrastruktúrát alakítja ki 

beleértve a szükséges hardver és szoftverkörnyezetet, valamint az adatbázisok integrálását is. 

A második rész az intézményi humán eroforrás fejlesztést célozza meg. A harmadik részben 

kifejlesztik a KSH elso igazi agrárstatisztikai térinformatikai rendszerét, amely elso lépésben 

a 2001-es szolo-és gyümölcs ültetvények adatait fogja kezelni. A térinformatikai rész 

természetesen kapcsolódik az elso és második részhez. Az intézményben az európai trendnek 

megfeleloen a jövoben egyre több térinformatikai projekt kivitelezése várható. A most 

készülo szoftver alkalmazás alapként szolgál az egész agrárstatisztika térinformatikai 

kiterjesztéséhez. A továbbiakban a harmadik rész részletes bemutatásáról lesz szó. A pályázati 



 

kiírást egy nagy múltú cégekbol álló konzorcium nyerte. Az egy évig tartó projekt 

megvalósításába alvállalkozóként több cég is bekapcsolódott. 

A következo ábra szemlélteti a projekt célstruktúráját és elhelyezkedését más mezogazdasági 

vonatkozású informatikai projektek között. 

 
        Muködo Magyar KAP 

Intézményrendszer         
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1. ábra Az “ÜST” projekt célstruktúrája 

Forrás: Agrárstatisztika térinformatikai hátterének kialakítása a KSH-ban - Podolcsák Ádám, Dr. Pintér László, 

Dr. Niklasz László. Országos Térinformatikai Konferencia. Szolnok, 2001 

 

Magyarországon 2001-ben 40 év óta eloször mérték fel a szolo- és gyümölcsös ültetvényeket. 

A felmérés szükséges feltétele volt az EU-s csatlakozásunknak a KAP támogatása miatt. A 

felmérés lehetové teszi, hogy a szolo- és gyümölcs ültetvényekre és az ezekbol készült 

termékekre statisztikai elemzéseket, elorejelzéseket készítsenek különbözo NUTS szintekre 

(település, kistérség, megye, régió, ország) információt szolgáltatva a kormányzatnak, és 

publikálni az adatokat. A digitális térkép segítségével különbözo tematikus térképek állíthatók 

elo. 



 

A KSH-nál a közelmúltban ismerték fel a térinformatika lehetoségeit. Már korábban 

kialakították azt az alap térinformatikai infrastruktúrát, amely tartalmazza a CORINE 

felszínborítottság adatbázist, az OTAB1, OTAB2, MKH-25, Budapest-4000, GISCO és a 

REGIO rendszereket. Szintén a PHARE által finanszírozott projekt keretében megtörtént az 

SDE 3.1, az ArcInfo 8.01 és az ArcView térinformatikai szoftverek beszerzése is. Az Európai 

Unióhoz való csatlakozás miatt elotérbe kerültek további térinformatikai vonatkozású 

tevékenységek. 

 

Az ÜST kialakítása elott az intézménynél úgy döntöttek, hogy a már meglévo rendszert 

fejlesztik tovább egy agrárstatisztikai digitális térkép-kezelo alkalmazással, ami 

tulajdonképpen egy szoftver, és az ország egész területét lefedo elektronikus térkép-könyvvel 

(e-Book). A projekt során ez a két termék kerül kifejlesztésre. A két termék együttesét 

Digitális Térképkezelo Rendszernek nevezték el. A továbbiakban digitális térképnek a 

kialakítandó térinformatikai alkalmazást tekintem. A digitális térkép segít az agrárstatisztikai 

adatok elemzésében, megjelenítésében, jelentések készítésében és a publikálásában. Az elso 

változatot a szolo- és gyümölcsös ültetvények adatainak kezelésére készítik el. A rendszer a 

jövobeli felmérések eredményeit is tartalmazni fogja. Földrajzi adatbázisa Magyarország 

adminisztratív határain (MKH-10) alapul, amely egy strukturált település szintu adatbázis. Az 

elektronikus térkép-könyv geokódolt ültevény szintu elemi adatbázis, ami kiegészül a 

földmérési alaptérképek külterületen 1:10000, belterületen 1:4000 méretarányú átnézeti 

térképe EOV-ba transzformált raszter képével. A projekt során elkészül a KSH 

Mezogazdasági Statisztikai Foosztály iránymutató GIS koncepciója is, ami lefekteti a jövobeli 

GIS fejlesztések alapjait. Általánosságban elmondható, hogy a projektek sikerességének egyik 

legfontosabb eleme a felhasználók betanítása, hiszen a termelékenység növelése céljából 

érdemes minél jobban kihasználni a számítógép nyújtotta lehetoségeket. Ennek megfeleloen a 

projekt magában foglalja a rendszergazdák és ügyintézok oktatását is. A Digitális 

Térképkezelo Rendszert öt munkaállomáson telepítik. Az elektronikus térkép-könyv húsz 

példányban, megyei bontásban készül el CD-ROM-on tárolva. Az utóbbit a KSH központi 

telephelyén és a megyei statisztikai hivataloknál is kialakítják. A projekt 2002. júniusában 

fejezodik be. 



 

4.2. Projekttervek jellemzése 

 

A projektet hét megvalósítási szakaszra osztották. Az induló és záró szakaszok elsosorban 

projektmenedzselési tevékenységekkel foglalkoznak. Hangsúlyos térinformatikai szakmai 

tevékenység a rendszertervezési, az elektronikus térkép-könyv összeállítási, a GIS fejlesztési 

és az üzembe állítási szakaszokban történik. A beszerzések szakasz során külön alprojekt 

keretében történik a földhivatali térképek másolása, szkennelése, transzformálása és az 

ültetvény geokódok eloállítása. Az 1. táblázat tartalmazza az egyes projektszakaszok 

tevékenységeinek összefoglalását és gyakorlati eredményét. 

 

Fotevékenység A tevékenység összefoglalása  Gyakorlati eredmény 

Projekt Indulás 
Kezdodik 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 
megfelelo tervek.  

E-book 
összeállítása 

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

e-Book: az ültetvények áttekinto 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 digitális térkép üzembe helyezése (életre 
keltése) a KSH-nál : oktatás, üzembe helyezés. 

A rendszer muködik a KSH-nál. 

Projekt Zárás A hivatalos végrehajtás befejezése. Végso Jelentés. 

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

Alapadatok: átnézeti térkép, szkennelt térkép 
és geokódok rendelkezésre állnak 

1. táblázat Projektszakaszok áttekintése 
Forrás: Agrárstatisztika térinformatikai hátterének kialakítása a KSH-ban – Podolcsák Ádám, Dr. Pintér 

László, Dr. Niklasz László. Országos Térinformatikai Konferencia. Szolnok, 2001 

 

A projektindító szakasz egy hónapos idotartama alatt mozgósításra kerültek az emberi és 

tárgyi eroforrások. Elkészült a részletes feladatat lebontási terv. A rendszertervezéssel 

párhuzamosan megtörténtek a szükséges adat és térkép beszerzések, valamint elkezdodött az 

elektronikus térkép-könyv összeállítása. Ezután megindult a térinformatikai rendszer (digitális 

térkép alkalmazás) fejlesztése, majd végbemegy az üzembeállítás, a betanítás és a próbaüzem. 

Az 2. ábra szemlélteti az egyes projektszakaszok közötti kapcsolatot. A mai projektek közös 

jellemzoje a rövid határido és a korlátozott mennyiségu pénz valamint emberi eroforrás. Ezért 

szükséges párhuzamos fejlesztést végezni, aminek azonban kockázatai vannak. Az ábrán is 

látható, hogy az egyes szakaszok végrehajtása párhuzamosan halad. A projekt legkritikusabb 

szakasza a beszerzési, hiszen ezen múlik az elektronikus-térkép könyv összeállítása. 



 

 
Start 

Projektindító szakasz 

Rendszertervezés 
muszaki specifikáció 

eBook összeállítása 
geokód és raszter térkép 

Üzembeállítás a KSH-nál 
oktatás, próbaüzem , stb. 

GIS Fejlesztés 
programozás 

Projektzárás 

STOP 

Beszerzések 

 

2. ábra Projektszakaszok folyamatábrája  

Forrás: Agrárstatisztika térinformatikai hátterének kialakítása a KSH-ban - Podolcsák Ádám, Dr. Pintér László, 

Dr. Niklasz László. Országos Térinformatikai Konferencia. Szolnok, 2001 

 

A rendszertervezés és a rendszerfejlesztési terv a projekt késobbi eredményét határozza meg, 

ezért ennek során nagyon gondosan kell eljárni. A tervezést érdemes nagy tapasztalatokkal 

rendelkezo szakemberre bízni, mert ha hiba csúszik a tervezésbe, az késobb jelentosen 

befolyásolhatja a projekt sikerét. A legnagyobb korlát ilyenkor ugyancsak a pénz, az emberi 

eroforrás és a rendelkezésre álló ido. 

 

A projekt minden szakaszát elfogadott dokumentáció zárja le. A rendszerfejlesztési tervben 

részletes meghatározásra kerültek a rendszerfejlesztés szakaszának lépései, a feladatkiíráshoz 

kapcsolódó tevékenységek és a beszerzésre kerülo eszközök. A rendszerfejlesztési tervben 

szerepel az is, hogy hogyan szükséges végrehajtani az ügyviteli folyamatok elemzését, a 

felhasználói követelmények és az ügyviteli folyamatok opcióinak meghatározását. A 

következo részben bemutatom a projekt rendszerfejlesztési szakaszának terveit, amelynek 

egymásra épülnek. A geokódok karbantartására és a minoségbiztosításra vonatkozó tervek 

külön részt képeznek. 

 



 

4.3. Muszaki-tervezési folyamat jellemzése 

 

A KSH térinformatikai koncepciója lefekteti a KSH jövobeli fejlesztéseinek alapjait. 

Útmutatóként szolgál a felhasználói követelmények és az opciók megvalósíthatósági 

tanulmányának elkészítéséhez. A koncepció fo célja a KSH-t képessé tenni a statisztikai 

adatok térbeli információjának kezelésére és megjelenítésére. A koncepció alapgondolata az, 

hogy geokódok segítségével felépítse a hagyományos statisztikai adatrendszer térbeli 

modelljét. A következo ábra szemlélteti a koncepció alapját. A jobb oldalon a hagyományos 

statisztikai objektumok feldolgozása, a bal oldalon pedig a térbeli statisztikai objektumok 

feldolgozása látható. 

 

3. ábra A KSH térinformatikai koncepció alapja 

Forrás: Dr. Richard Baldwin, GIS Concept for HCSO. BlomInfo, 2001 

 

A térinformatikában elfogadott meghatározás szerint a geokód valamely terület vagy 

területfüggo objektum esetleg objektum csoport azonosítója, mely lehetové teszi a kapcsolatot 

a területek vagy objektumok és a hozzájuk kötodo tulajdonság értékek között. Esetünkben a 

geokód az EOV rendszerben megadott koordináta pár. A statisztikai adatok megfelelo 

halmazát érdemes objektumként kezelni. A KSH-nál elemi-, elemzés alapján kialakított 



 

aggregált- és nyilvános statisztikai objektumokat kezelnek, amelyeket a geokód segítségével 

lehet kiegészíteni térbeli statisztikai objektumokká. 

A GI technológia irányzatai és szabványai az európai statisztikában címu dokumentum célja 

annak elosegítése, hogy a projektben megvalósuló térinformatikai rendszer megfeleljen a 

földrajzi információkra vonatkozó EUROSTAT elvárásoknak, és hogy az EUROSTAT-tal 

való adatátvitel a leheto legjobb minoségu legyen. A projekt tervezési szakaszában áttekintik 

a legfontosabb térinformatikai és agrárstatisztikai szabványokat, amelyek a fejlesztés során 

alkalmazásra kerülnek. A követendo legfontosabb térinformatikai szabványok az ISO/TC 211 

19115 Földrajzi Információ – Metaadatok, a rendszer és objektum technológia esetében az 

OpenGIS Konzorcium (OGC) és az EUREF ajánlásaként az ETRS 89 vetület alkalmazása. A 

statisztikai szabványok elsosorban az elszámolás és az adatgyujtés folyamatára vonatkoznak. 

A EUROSTAT-nál a NUTS az alapveto összetevoje a legtöbb földrajzi kapcsolódású 

statisztikai elemzésnek. 

 

A fejlesztés kezdetén az inkrementális szoftverfejlesztési módszer alkalmazása mellett 

döntöttek. Az elso inkrementum a vízesésmodell szerinti fejlesztési fázisokon ment át. A 

felhasználói felület fejlesztését egy interaktívabb, prototípus fejlesztési módszerhez hasonló 

megközelítésbol végezték. A tervezett bemutatók prototípus fejlesztés elemei megjelentek az 

egyes statisztikák részleteinek kialakításában. 

 

Az elektronikus térképek a földmérési alaptérképek átnézeti térképének szkennelésével 

készülnek. Minden településnek, amelyet a 2001-es szolo- és gyümölcsös ültetvények 

felmérésébe bevontak saját elektronikus térképe lesz, ez több mint 8000 db raszter térképet 

jelent. A vonatkozó törvény szerint minden olyan szoloültetvényre, amelynek mérete 

eléri/meghaladja az 500 négyzetmétert, továbbá gyümölcsös ültetvényre, amely fával 

betelepített és mérete eléri/ meghaladja az 1500, illetve gyümölcsbokorral betelepített és 

mérete eléri/meghaladja az 500 négyzetmétert, statisztikai összeírást szükséges végrehajtani. 

Összességében mintegy 300000 ültetvény nyilvántartásba vétele megtörtént. 



 

5. Az ÜST funkcionalitásának vizsgálata 

 

Az ÜST funkcionalitásának vizsgálata a funkció és eszközstruktúra fogalmán alapszik, ami 

nemcsak a projekttervezés hasznos eszköze (l. Görög Mihály [5-1]), hanem alkalmas arra, 

hogy segítségével elemezzük a rendszerkövetelményeket (funkciók) és egybevessük a 

megoldási javaslatokkal (eszközök). Ezt az összevetést a 8. fejezetben a PAR kialakítására 

vonatkozó kezdeményezések elemzésénél végzem el. 

 

A rendszer fo funkcióinak és eszközeinek meghatározása után elkészítettem a rendszer 

funkció- és eszközstruktúráját mutató ábrákat a Görög féle könyvben [5-1] leírt módon, amely 

nagy mértékben segít az IIER-rel való összevetésben. Az elso alfejezetben a rendszer 

funkcióstruktúrájáról és a funkciók tervezésérol lesz szó, a második alfejezetben pedig az 

eszközstruktúráról és a muszaki tartalomról. 

 

5.1. A rendszer funkcióstruktúrája és funkcióinak meghatározása 

 

Az ÜST funkcióstruktrúráját a projekt stratégiai és operatív céljaiból határoztam meg. A 

funkcióstruktúra Görög Mihály szerint [5-1] „egy olyan, hierarchikusan felépülo rendszer, 

ahol a hierarchia csúcsán a célként megfogalmazott projekteredmény egésze vagy az elérendo 

stratégiai cél található. Ez alatt helyezkednek el a nagyobb, összefoglaló jellegu 

funkciócsoportok, amelyek valamilyen azonos szempont alapján egy-egy ún. fo 

funkciócsoportba tömörítik az egymástól csak további speciális szempontok alapján 

különbözo ún. alfunkciókat”. 

 

Az ÜST általános célja az agrárstatisztikák uniós színvonalúvá fejlesztése. Az ÜST funkcióit 

a digitális térkép és az elektronikus térkép-könyv testesíti meg. A digitális térkép egy olyan 

szoftveralkalmazás, amivel elvégzik az agrárstatisztika ügyviteli részét. Segítségével 

eloállíthatók a KSH által a EUROSTAT-hoz továbbítandó agrárstatisztikai jelentések, 

megtervezhetoek a jövobeli statisztikai felmérések, elkészíthetoek a rendszeres statisztikai 

kimutatások, amelyek belso és külso felhasználásra is készülhetnek, biztosítható a háttérben 

lévo adatbázisok karbantartása és a képernyon grafikusan ellenorizhetoek a felmérés térbeli 

adatai. Az elektronikus térkép-könyv a statisztikai adatokon végzett elemzésekhez biztosít 

térképi hátteret. Támogatja a statisztikai adatok helyrajzi vonatkoztatását, a környezeti 

objektumok 1:10000 absztrakciós szintu azonosítását, az általános GIS funkciókat és a 



 

statisztika orientált GIS funkciókat. Funkcióként jelenik meg a munkatársak képessége a 

szabad elemzések végrehajtására. A következo ábrán grafikusan is bemutatom a rendszer 

funkcióstruktúráját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra Az ÜST funkcióstruktúrája 

 

A szoftverrel szemben a következo alapveto követelmények fogalmazódtak meg: 

• Biztosítani szükséges a szoftver kompatibilitását a meglévo GIS eszközökkel abban az 

értelemben, hogy a meglévo rendszerben tárolt adatokat az új szoftver kezelni tudja. 

• A szoftvernek szükséges támogatni az adatok beimportálását/exportálását, 

létrehozását/eltávolítását és az adatkinyerési/szerkesztési funkciókat valamint a 

leggyakrabban használatos vetületi rendszerek használatát. 

• A szoftvernek szükséges támogatnia a tematikus térképezést, a raszteres- és a 

terepmodellezést. 

• A szoftvernek szükséges támogatnia a környezeti térképezést, a térbeli modellezést, a 

tájtervezést, a képfeldolgozást, az osztályozást, láthatósági elemzéseket, a becslésen 

alapuló modellezést és a változások érzékeltetését. 
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• A szoftvernek képesnek kell lennie a jelenség folyamatelemzésének megjelenítésére. 

Pl.: felszín süllyedése/emelkedése, talaj típusa, vegetáció típusa, lejtés, földhasználat, 

fekvés, népsuruség, csapadék változása. 

• A szoftvernek képesnek kell lennie a diszkrét, tematikus és nem folytonos jelenségek 

(úthálózat, termés típusa, vízminoségi minták, demográfiai adatok) ábrázolására. 

• Kiterjesztett grid kezelés: osztályozás és megjelenítés; vektor-raszter konverzió; cellák 

újraosztályozása; több raszteres rétegen Boolean lekérdezések és algebrai számítások 

végrehajtása; fedvényezési muveletek értékének számítása. 

 

A térinformatikai rendszertervezés elso lépéseként a KSH Mezogazdasági Statisztikai-, illetve 

Informatikai Foosztályain elemezték az ügyviteli folyamatokat. A számos interjúval 

egybekötött elemzés célja az volt, hogy azonosítsák azokat a munkafolyamatokat, 

amelyekben a térinformatika alkalmazható a szolo- és gyümölcskataszteri adatok 

feldolgozásában. Meghatározták a szolo- és gyümölcskataszterben érintett részlegeket és az 

ügyviteli folyamatokat, valamint az ügyviteli folyamatok közötti kapcsolatokat. Egyedi 

jelölésrendszer került kialakításra az egyértelmuség és a késobbi felhasználás érdekében. A 

digitális térkép funkcióit a folyamatok során azonosított tevékenységek adják. A digitális 

térképben megjeleno ügyviteli részfolyamatok: 

• Betekintés ültetvény adatbázisokba; 

• Szolo-, illetve gyümölcsös ültetvényadat részhalmaz lekérése termelési adatbázisból; 

• Területi egység meghatározása; 

• Területi egység határadatok és geokódok legyujtése adatbázisból; 

• Statisztikai elemzés eredményének lekérése adat-tárházból; 

• Digitális térképadatok karbantartása; 

 

Az ügyviteli folyamatok elemzésére épülo felhasználói igények meghatározása címu 

dokumentum definiálja a Digitális Térképkezelo Rendszert, ismerteti az alkalmazási 

környezet részletes bemutatását, a rendszerrel szemben támasztott követelményeket, az átvétel 

kritériumait és a megvalósítási lehetoségeket. 

 

A digitális térkép által végzett feladatkör: 

• A 2001-es felmérésben szereplo szolo- és gyümölcsös ültetvények földrajzi 

helyzetének elektronikus formátumú rögzítése és dokumentálása. 



 

• Az ültetvények földrajzi helyzetének összekapcsolása a rájuk vonatkozó összeírási és 

statisztikai adatokkal. 

• Közigazgatási területi egységek digitális határvonalainak kezelése a szolo- és 

gyümölcs ültetvényekre vonatkozó statisztikák grafikus megjelenítésének 

biztosítására. 

• A közigazgatási területi egységek digitális határvonalai kezelésének biztosítása 

agrárstatisztikai adatok standard térinformatikai eszköztárral végezendo területi 

elemzéséhez, feldolgozásához. 

 

A rendszer hatásköre a 2001. évi országos szolo- és gyümölcskataszteri összeírásból származó 

adatokra terjed ki. A rendszer a KSH-ban rendelkezésre álló ESRI térinformatikai 

szoftverekre épül. 

A rendszer adatbázisai, adatforrásai: 

• elektronikus térkép-könyv adatbázis, ami a települések raszter térképeit és az 

ültetvények geokód rekordjait tartalmazza; 

• Magyarország közigazgatási határ-adatbázisa fekvéshatárokkal kibovítve; 

• Magyarország minden települése külterületi átnézeti térképének elektronikus raszter 

térképei és az adatgyujtés által érintett belterületek elektronikus térképei; 

• a statisztikai adatgyujtés összeíró ívei és térképvázlatai; 

• az ültetvények digitális állományú geokódjai – mintegy 300000 db; 

• a KSH növénytermelési adatbázisa; 

• a KSH központi adat-tárháza; 

• az ültetvényekre vonatkozó évente keletkezo – szöveges alapadat, raszter térkép, 

geokód –változási adatok; 

• közigazgatási határ-adatbázis változási adatai; 

• a KSH központi település regisztere; 

• átmeneti munkafájlok. 

 

A digitális térkép alapveto funkciója a statisztikai adatokon elvégzett elemzések térképi 

megjelenítése, míg az elektronikus térkép-könyvé a szolo- és gyümölcsös ültetvények 

statisztikai összeírásának dokumentálása, a statisztikai adatokon szabad elemzések 

végrehajtása. 

 



 

Az Opciók az ügyviteli folyamatokhoz címu dokumentumban meghatározták az ügyviteli 

folyamatok opcionális elemeit, vizsgálták az ügyviteli folyamatokhoz és felhasználói 

követelményekhez kapcsolódó opciók megvalósíthatóságát, és javaslatot tettek az opciók 

megvalósítására a digitális térképre és az elektronikus térkép-könyvre vonatkozóan. 

Elemezték az opciók eroforrás igényét, elonyét, hátrányát. Ezek alapján prioritási sorrend 

készült. Kiválasztották a projekt követelményei és költség/hatékonyság alapján a késobb 

megvalósítandó funkciókat. 

 

A Digitális Térképkezelo Rendszer koncepció terve tartalmazza a részletes specifikációt, a 

tesztelésre vonatkozó alapinformációkat és a tervezés során készített, illetve eloállított 

keresztreferencia mátrixokat. Meghatározták a rendszer grafikus adatmodelljéhez szükséges 

ábrázolási módokat és az eloforduló objektumok grafikus megjelenítését. 

A rendszer tartalmazza a települési térkép és a területi egység határvonalrajz ábrázolási 

módokat. A raszteres formátumú település térkép az ültetvények településen belüli 

elhelyezkedését szemlélteti. A térkép EOV rendszerben van ábrázolva külterületen 1:10000, 

belterületen 1:4000 méretarányban és CD-ROM-on, helyi adatbázisban tárolják vagy elérheto 

a központi térkép-fájl szerveren is, továbbá kapcsolatban van a KSH központi 

településregiszter adatbázisával. Az átnézeti raszter térkép tartalmilag alaptérképbol és 

ültetvény geokódokból áll. A település térképek és az ültetvény geokódok megyénként külön 

állományt képeznek. A geokód EOV koordinátákkal rendelkezik. A területi egység 

határvonalrajz a rendszer digitális térképi moduljában az egység térképi ábrázolásmódját 

reprezentálja, és az egységhez kötött agrárstatisztikák szemléltetésére szolgál, illetve 

statisztikai vizsgálódási területet definiál, a rendszer hatáskörén kívül eso elemzések, 

értékelések számára. A területi egységek alapját „Magyarország közigazgatási 

határadatbázisa” 1:10000 méretarányban képezi. Az ábrázolt területi egység hozzá van 

kapcsolva a központi Oracle adatbázishoz és a település regiszterhez, így a szolo- és 

gyümölcsös ültetvények statisztika adatai és a települések adatai lekérdezhetoek. A 

közigazgatási egységhez agrárstatisztika karto-diagramokat rendelhetünk. Az ábrázolás során 

az objektumok különbözo grafikus attribútumokkal jelennek meg. A rendszer grafikus 

objektumtípusai a raszterkép (szkennelt térképlapok), a vektorkép (digitális térképállományok 

és az alfanumerikus adatbázisból származó pontok) és a grafika (feliratok, karto-diagramok). 

 

A digitális térkép alkalmazás az ArcView GIS alapszoftver adott funkciókészletét egészíti ki a 

szükséges szolgáltatások hozzáadásával. Az alkalmazás az alapszoftver felhasználói 



 

felületérol hívható beépülo programmodul, amely a menüsorban jelenik meg. A menü 

segítésével elérheto: 

• Az alkalmazói modul betöltése a rendszerbe. 

• Kapcsolat-felvétel az adatbázis-szerverrel. 

• Betekintés az ültetvény adatbázisba: ültetvény almodul betöltés. 

• Agrárstatisztikai elemzés: statisztika almodul betöltés. 

• Ültetvény eloszlási térkép: diszperzió almodul betöltés. 

• Kilépés az alkalmazói modulból: visszatérés az alapszoftverhez. 

 

Meghatározták az almodulok részletes folyamattervét, részletesen leírták a rendszer funkcióit. 

A településtérképek fekete-fehér raszteres állományok. A geokódok szintén fekete-fehér, de 

vektoros állományok. Eldöntötték a karto-diagramok ábrázolási módját. A digitális térképi 

adatok karbantartásának elveit rögzítették (település térkép, ültetvény geokódok, területi 

egység határvonalrajz), azonban ez a projekt hatáskörén kívül esik. 

 

A Digitális Térképkezelo Rendszer Elfogadási Teszt Tervben meghatározták a rendszer 

elfogadási teszt tervét, a tesztelés végrehajtását-, továbbá a rendszer átvétele feltételeinek 

rögzítését. A tesztadatokat a KSH biztosítja. Tesztelik a rendszer funkciókat, a CD-ROM-on 

tárolt adatok kezelését, a térkép fájlszerverrel, a településregiszterrel és a központi szerverrel 

való integrációt, valamint a teljesítményt. 

 

A projekt eredményének fenntarthatósága érdekében a zárójelentésben ajánlásokat 

fogalmaznak meg a termékre vonatkozóan. Egyik legfontosabb a geokódok jövobeli 

hasznosításáról szóló javaslat, amit a Geokód karbantartási jelentés tartalmaz. A cél a 

kérdéskör modellezése, a karbantartást hatékonyabbá tevo projektvázlatok azonosítása és 

versenyeztetése, amit késobb a KSH fog kiválasztani. Az ültetvények geokód változás adatai 

elméletileg digitalizálhatók a kataszteri térképekrol, meghatározhatók helyszíni méréssel, pl. 

GPS, továbbá más távérzékelési eljárással. 

 

A minoségbiztosítás önálló tevékenységként jelenik meg. Az Általános Minoségbiztosítási 

Tervben megfogalmazták az egyes tevékenységek és a projekt elorehaladásának 

minoségellenorzését. A minoségbiztosítás kiterjed a Digitális Térkép Rendszer tervezésére és 

megvalósítására, az alvállalkozóktól beszerzett adatállományok legyártására, a rendszer 



 

átadására és az oktatásra. A projektszakaszok mindegyikének megvan a belso 

minoségbiztosítása. 

 

5.2. A rendszer eszközei és muszaki tervei 

 

Az alfejezetben meghatározom a Digitális Térképkezelo Rendszer eszközeit és 

eszközstruktúráját és a Szoftver Architektúra Terv alapján összefoglalom az ÜST muszaki 

tartalmát. A rendszer eszközstruktúra ábrát a Görög féle könyv [5-1] alapján készítettem el. 

 

A rendszer egyes funkcióinak operatív muködését biztosítják az „eszközök”. Minden 

megvalósítható funkciónak megvan a maga eszköze. Egy vagy több eszköz valósít meg egy 

vagy több funkciót. A rendszer eszközstruktúrája egy olyan, hierarchikusan felépülo rendszer, 

ahol a hierarchia csúcsán a célként megfogalmazott projekteredmény egészét megvalósító 

eszköz található. Ez alatt helyezkednek el a nagyobb, összefoglaló jellegu eszközcsoportok, 

amelyek valamilyen azonos szempont alapján egy-egy ún. fo eszközcsoportba tömörítik az 

egymástól csak további speciális szempontok alapján különbözo ún. „aleszközöket”. 

A rendszer fo eszközei: 

• digitális térkép, ami egy térinformatikai alkalmazás, 

• elektronikus térkép-könyv. 

A digitális térképen belüli eszközök és azok aleszközei: 

• Általános térinformatikai eszközök: 

o megjelenítési eszközök, 

o ablak nagyítás, 

o ablak kicsinyítés, 

o ablak áttekintés, 

o ablak navigálás, 

o elemkapcsoló (a térképi tartalom szabályozását teszi lehetové). 

• Rendszereszközök: 

o bejelentkezés, 

o kilépés. 

• Más rendszerekkel való kapcsolatot megvalósító eszközök: 

o területi egységre eso ültetvények munkafájljának eloállítása, 

o területi egység határvonalrajz munkafájl eloállítása. 



 

Az elektronikus térkép-könyv eszközei és aleszközei: 

• Térképi vonatkozású adatok: 

o település, fekvés, (tábla), földrészlet objektumok, 

o geometria (pontosság, élesség), 

o geokódolt ültetvény adatok, 

o frissítés. 

• Oktatás: 

o elsajátított képesség az általános GIS funkciók kezelésére, 

o elsajátított képesség a statisztika orientált GIS funkciók megvalósítására. 

• Szokásos GIS: 

o általános GIS funkciók megvalósítása, 

o statisztika orientált GIS funkciók megvalósítása. 

 

Az eszközök hierarchikus szerkezetét hasonlóan a funkcióstruktúrához grafikusan is 

ábrázoltam. Az eszközök összetettsége és mennyisége miatt külön mutatom be a digitális 

térkép és az elektronikus térkép-könyv eszközeit. 

 

 

5. ábra A Digitális térkép alkalmazás eszközstruktúrája 
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6. ábra Az elektronikus térkép-könyv eszközstruktúrája 

 

A rendszer muszaki kialakításánál figyelembe veszik a fejlesztoi és a fogadási környezetet. A 

rendszer architektúrája egy kétrétegu, ügyfél-kiszolgáló struktúrájú alkalmazás, melynek 

összetevoi a GIS alapszoftver (ArcView 3.2) által biztosított funkciókészlet és az ezt kibovíto 

célalkalmazás valamint az adatbázisok és adatforrások. 

 

A rendszerben a térképszerver és az adatbázis-kezelo rendszer kiszolgáló feladatokat látnak 

el. A rendszer egyetlen központi adatbázishoz kapcsolódik. Fájlszerverek a megyei hivatalok 

telephelyein is üzemelnek. A fájlszerver tárolja a térképi adatforrásokat. Az adatbázis 

ORACLE alapú, feladata a rendszer által használt táblák és nézetek tárolása. A 

térinformatikai munkahelyek a rendszer ügyfelei. A kiszolgálókon tárolt adatokhoz a 

hozzáférést az ArcView és a célalkalmazás bovítmény biztosítja. Az alkalmazás Avenue 

nyelven, az ArcView 3.2 fejlesztoi nyelvén készült. Megjegyezendo, hogy az ArcView újabb 

8.1-es változata már a Microsoft által kifejlesztett Visual Basic programnyelvet támogatja. 

 

A fájlszerveren külön könyvtárban tárolják a közigazgatási határadatbázis (MKH) vektor 

állományait, a település térképek raszter állományait és az ültetvény geokódok állományait. 
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Az MKH tartalmazza a települések rajzi állományát. Az adatbázis szerveren tárolt adatokhoz 

a felhasználók csak olvasási joggal férhetnek hozzá. A rendszer négy táblát használ: 

Táblanév Adattartalom leírás 

SZOLO Szolo ültetvény adattábla 

GYUMOLCSOS Gyümölcsös ültetvény adattábla 

REGISZTER Település regiszter 

KT_ssssssss Kódtábla, ahol ssssssss a kifejtendo 

kódot tartalmazó oszlop neve 

 

A szolo ültetvény adattábla 117, a gyümölcsös ültetvény adattábla 104, a település regiszter 

adattábla 9, a kódtáblák pedig 2-2 attribútumból állnak. A térinformatikai munkahelyeken 

telepített célalkalmazás oldja meg az adatbázis és a térképszerveren tárolt elektronikus 

térképek kezelését. Az alkalmazás funkciói az ügyfél gépén átmeneti munkaállományokat 

hoznak létre. 

 

A rendszer két adatállományt kezel. A település térkép állomány az adott település földmérési 

alaptérképeibol szerkesztett átnézeti térképének digitális változata, amelynek két része a 

település raszter térképe és a település ültetvény geokódok. A digitális térkép állományt a 

Magyar Közigazgatási Határadatok (MKH) adatállományai képezik. Ez a FÖMI 1:10000-es 

méretarányú terméke, amely ArcView shape fájlokban áll rendelkezésre. Külön 

adatállományban szerepelnek a fekvéshatárok. 

 

A raszter térkép szabványos GeoTIFF 1.0 fájlformátumú. Összesen mintegy 6000 kép fedi le 

Magyarországot, a lefoglalt tárterület kb. 1,5 Gbyte. Az ültetvény geokód fájl az ültetvények 

földrajzi elhelyezkedését tartalmazza. A fájl dBase DBF kiterjesztésu és kb. 300000 ültetvény 

földrajzi adatát tartalmazza. Tartalma: egyedi azonosító, EOV x, y koordináta, megye- és 

fováros azonosító, település azonosító, terepkörzet, külterület, belterület, ültetvény sorszáma, 

helyrajzi szám/alátörés, alrészlet betujel, ültetvény típus, pontosság minosíto kód. A 

közigazgatási határ-adatbázis fájl attribútumai a település azonosító és a fekvés rövidítése. A 

települések, kerületek és fekvések összesen kb. 11500 poligont képeznek. 

 

Az ültetvény statisztikai felmérés során felvett adatokat (alapadatok) az ORACLE alapú 

növénytermesztési adatbázisba vitték be. Az alapadatokon elvégzett hagyományos statisztikai 

elemzések és az eredmények tárolása az adat-tárházban történik, ami szintén az ORACLE 



 

adatbázis-kezelo rendszerhez kapcsolódik. A területi elemzésekhez a központi település 

regisztert használják fel. A térinformatikai munkahelyek és a megyei földhivatalok intraneten 

keresztül kapcsolódnak a központi adatbázishoz. 

 

Az ügyfél gépen tárolt átmeneti adatállományokat az MKH-ból hozzák létre és az 

agrárstatisztikai elemzések megjelenítéséhez szükségesek. Az átmeneti állományok a kliens 

gépen tárolódnak. Az ültetvények agrárstatisztikai nézeteit a Digitális Térkép Rendszer 

alkalmazás a településregiszteren keresztül kapcsolja az MKH shape fájl adattáblájához, majd 

a megfelelo aggregálás (ország, régió, megye, kistérség, település, mezogazdasági tájegység, 

szolotermelési táj, borvidék) útján jönnek létre a statisztikai térképek. Minden esetben a 

táblák a településazonosító kódon keresztül kapcsolódnak egymáshoz.  

 

A rendszer a következo statisztikai elemzéseket támogatja: 

• szoloterület megoszlása (%-ban) nagyság szerint, 

• szoloültetvények területének megoszlása (%-ban) az ültetvény kora szerint, 

• szoloültetvények területének megoszlása (%-ban) muvelésmód szerint, 

• szoloültetvények nettó területének megoszlása (%-ban) fajtacsoportok szerint, 

• szoloültetvények nettó területének megoszlása (%-ban) fajták szerint, 

• csemegeszolo ültetvények nettó területének megoszlása (%-ban) fajták szerint, 

• oltványszolo terület aránya (%-ban) az ültetvényterületen, 

• gyümölcsös terület megoszlása (%-ban) nagyság szerint, 

• gyümölcsös ültetvények nettó területének megoszlása (%-ban) terméscsoportok 

szerint, 

• gyümölcsös ültetvények területének megoszlása (%-ban) az ültetvények kora szerint, 

• alma ültetvények területének megoszlása (%-ban) állománysuruség szerint, 

• körte ültetvények területének megoszlása (%-ban) állománysuruség szerint, 

• oszibarack ültetvények területének megoszlása (%-ban) állománysuruség szerint, 

• héjas ültetvények területének megoszlása (%-ban) állománysuruség szerint, 

• bogyós ültetvények területének megoszlása (%-ban) állománysuruség szerint, 

• alma ültetvények területének megoszlása (%-ban) fajták szerint, 

• körte ültetvények területének megoszlása (%-ban) fajták szerint, 

• oszibarack ültetvények területének megoszlása (%-ban) fajták szerint, 

• cseresznye ültetvények területének megoszlása (%-ban) fajták szerint, 



 

• meggy ültetvények területének megoszlása (%-ban) fajták szerint, 

• kajszibarack ültetvények területének megoszlása (%-ban) fajták szerint, 

• szilva ültetvények területének megoszlása (%-ban) fajták szerint. 

 

A területi aggregálási muveletek az SQL GROUP BY parancsával vagy a felhasználó által 

kijelölés útján valósíthatók meg. 

 

A Digitális Térképkezelo Rendszernek két felhasználói köre van. Az egyik a központi 

részlegek, a másik a megyei igazgatóságok. A hozzáférésben a különbség annyi, hogy a 

megyei hivataloknál a digitális térkép CD-ROM-on keresztül elérheto, míg a központban a 

fájlszerveren tárolják. Csak az ügyfélgépen lévo munkakönyvtárhoz van teljes köru 

hozzáférési jog, minden más eszközhöz olvasási jogot kapnak a felhasználók. A központi 

adatbázishoz és fájlszerverhez való hozzáférési jogot a rendszer adminisztrátor adja meg. A 

központi adatbázisban minden felhasználónak egyedi adatbázis sémát hoznak létre. Az 

ArcView GIS és kiterjesztése esetében nem szükséges egyéb beállításokat végezni. A 

hibakezelést az alkalmazás és az ArcView GIS szoftver látja el.  

 

A rendszer felhasználói felülete az ArcView GIS dialógus tervezojével készül. A bovítmény 

betöltését/eltávolítását az Extensions menüpont alatt érhetjük el. A betöltés után megjelenik 

az alkalmazás funkcióit megvalósító menükészlet. A menükön, nyomógombokon kívül 

találhatunk varázslókat és egyszerubb dialógusablakokat is. A dialógus ablakok a Windows-

os környezetben megszokott kontroll vagy vezérloelemeket tartalmazzák. A szoftver 

moduljait a következo táblázat mutatja. 

I. Az alkalmazói modul betöltése a rendszerbe. 

II. Kapcsolat-felvétel az adatbázis-szerverrel. 

III. Betekintés az ültetvény adatbázisba: ültetvény almodul betöltés. 

IV. Agrárstatisztikai elemzés: statisztika almodul betöltés. 

V. Ültetvény eloszlási térkép: diszperzió almodul betöltés. 

VI. Kilépés az alkalmazói modulból: visszatérés az alapszoftverhez. 

 

2. táblázat A szoftver moduljai 
Forrás: Rácz Szabolcs, Papp Imre, Dr. Bánné Varga Gabriella, Dr. Niklasz László: Digitális Térképkezelo 

Rendszer Koncepció terv, 2001 

 



 

A kivitelezés során több szabványt és egyezményt használtak fel. A település raszter térképek 

készítésekor a GeoTIFF (Geographical Tagged Image File Format) állományformátumot 

használták. Ez a formátum a képfeldolgozásban általánosan elterjedt TIFF formátum 

továbbfejlesztett változata, amelyben tetszoleges szöveges információ is tárolható, és az egyes 

képelemekhez a valós földrajzi helyhez kapcsolódó információk kapcsolhatók. 

A térképi adatok külso rendszerekbe exportálását különbözo grafikus állományok 

választásával oldották meg. 

 

A határadatoknál az ESRI shapefile-t használták. A shapefájl három fájlból épül fel: 

alapállomány (.shp), indexfájl (.shx), dBase táblázat (.dbf). Az alapállomány közvetlen 

elérésu, változó rekordhosszúságú állomány, amelyben az egyes rekordok pontok 

sorozataként írják le az alakzatokat. Az index fájl az alapállomány egyes rekordjainak 

kezdopozícióját tárolja. A dBase tábla az alakzatok attribútumainak tárolására szolgál. A 

shapefájl az alakzatokat nem topológikus formában tárolja. Egy shapefájl csak egyféle 

alakzatot tárol: pont, vonal vagy poligon. 

 

Az ültetvény összeírási adatok riportokban való megjelenítésére az ISO 8879 SGML 

szabványra épülo HTML (Hyper Text Markup Language) közlési lehetoséget használták. A 

területi szelekciók során leválogatott alfanumerikus adatok tárolása Microsoft Excel 

táblázatban történik. A térképi koordinátákat Egységes Országos Vetületi Rendszerben 

kezelik. 

 

Az elektronikus térkép könyv alapja a külterületen 1:10000, belterületen 1:4000 méretarányú 

kataszteri térkép. A szelvények mérete legfeljebb 59,4x84,0 cm. A térképek fekete-fehér 

színuek. A vonalak mérete 0,12 és 0,4 mm közé esik. A legtöbb vonal 0,12 mm vastag. A 

térképek különbözo vetületi rendszerben készültek: BOV (Budapesti Önálló Városi 

Sztereografikus Vetületi Rendszer), EOV (Egységes Országos Vetületi rendszer), HER 

(Henger-Észak Vetületi Rendszer), HDR (Henger-Dél Vetületi Rendszer), HKR (Henger-

Közép Vetületi Rendszer), STG (sztereografikus vetületi rendszer), VTN (vetület nélküli 

rendszer). A térképeket 300 dpi felbontásban szkennelték, majd EOV-ba transzformálták. Az 

ültetvény geokódokat digitalizálták és felépítették az ültetvény dBase táblát. 

 

 

 



 

5.3. Az ÜST jövoje 

 

Az ÜST további fejlodésének két forgatókönyve van. Az elso a szolo és gyümölcsös 

ültetvények területén, amikor a nyilvántartási oldal erosödik. További statisztikai kimutatások 

jelenhetnek meg, mint például a boros pincék tárolási kapacitása. Ez rugalmasabbá tenné az 

elemzési lehetoségeket. Kapcsolat létesülhet a hegyközségi nyilvántartással és a VPOP 

szervezetével. Támogatást nyújthat az FVM birtokpolitikai intézkedéseihez. A másik 

forgatókönyv szerint a teljes agrárstatisztikára kibovül a rendszer, azaz minden olyan 

növényre, amirol vezetnek statisztikai nyilvántartást. Ez esetben új megjelenítési formák 

kialakítása várható. 

 

Az ÜST többcélú felhasználási lehetoségei: 

• Adatok szolgáltatása a statisztikai hivatalok részére. 

• Földhasználatra vonatkozó adatok szolgáltatása a földadóval kapcsolatban. 

• Agrár-környezetvédelmi információs rendszer kialakítása. 

• Adatok szolgáltatása a birtokrendezéshez, a vidékfejlesztéshez, tájrendezéshez. 

• Mutatja a földhasználat szerkezetét, a termoföldi adottságokat és az ökológiai 

adottságokat (egyelore még csak a szolo- és gyümölcsös ültetvények esetében). 

• Intra- és Internet alapú adatkezelés, adatelemzés, adatkarbantartás, tematikus térképek 

eloállítása. 



 

6. Az IIER megvalósításának térinformatikai szempontú elemzése 

 

A Központi Statisztikai Hivatal Digitális Térképkezelo Rendszeréhez hasonlóan az Integrált 

Igazgatási és Ellenorzési Rendszer is a mezogazdasághoz kapcsolódik [6-1]. Magyarországon 

a közeljövoben fogják bevezetni a rendszert, ezért ez a fejezet alapot biztosít a következo 

fejezethez, amelyben megvizsgálom a különbözo kialakítási lehetoségeket, és javaslatot 

teszek a rendszer kialakítására. Ehhez azonban elengedhetetlen megvizsgálni az IIER 

térinformatikai vonatkozásait, az uniós jogszabályokat és a tagországok tapasztalatait. 

Meghatároztam a rendszer funkció- és eszközstruktúráját, ami szintén alapja a következo 

fejezetnek. 

 

6.1. A rendszer háttere 

 

A Közös Agrárpolitika az Unió egyik összetartó pillére. Folyamatos fejlodése során jó 

néhányszor megreformálták. A 92-es reform bevezetése óta a mezogazdasági termelok 

bevételének egyre nagyobb hányada jövedelemkiegészíto támogatásokból származik. A 

támogatott termelok nagy része magángazda, akik évente támogatási kérelmet nyújtanak be, 

amely tartalmazza a gazda és a gazdálkodási terület adatait, valamint a gazdálkodás 

jellemzoit. 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 IIER, az EU mezogazdasági 

politika kulcsfontosságú tényezoje. 

 

A támogatásokat az Európai Mezogazdasági Orientációs és Garancia Alapon (EMOGA) 

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 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 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, 

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

ellenorzése - intervenció, exporttámogatás. A támogatott területek minimum 5%-át 

rendszeresen fizikailag ellenorzik. Az EU tagországainak többsége távérzékelési technikát 

alkalmaz az egyszerubb ellenorzés érdekében. 

 

Évente átlagosan 6 millió támogatási kérelmet dolgoznak fel az Integrált Igazgatási és 

Ellenorzési Rendszerben. A kérelmek pontatlanságának meghatározására és kinyomozására 

minden támogatási formánál automatikus adminisztratív ellenorzo rendszert vezettek be. 

Évente körülbelül 387000 növénytermesztési és 330000 állattenyésztési támogatást helyszíni 

szemlével is ellenoriznek. 

 

6.2. Térinformatikai követelmények elemzése 

 

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

jogi alapját. Ebben a részben az IIER-ben lévo grafikai komponensek térinformatikai 

kezelésérol lesz szó. 

 

Az IIER területalapú rendszer, ami azt jelenti, hogy a mezogazdasági támogatásokból a 

termelok a föld nagysága szerint részesednek. A földalapú támogatás kapcsán megjelent a 

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

támogatásokra való áttérés a térbeli statisztikai megjelenítésre és elemzésre fekteti a 

hangsúlyt. Minden évben meghatározzák a támogatandó növényeket és állatokat. A gazdák a 

támogatási kérelmet a tagállam felelos szervéhez nyújtják be. A kérelemhez mellékelt 

térképvázlaton a gazda körberajzolja a kérelem alá eso mezogazdasági parcellák(at). 



 

6.2.1. A rendszer moduljai 

 

Az IIER a következo fo alkotórészekbol áll: 

• számítógépes alapadatbázis, ami 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; 

• a takarmány területekre és állatokra vonatkozó támogatás nyilvántartási rendszer; 

• adminisztratív ellenorzési és helyszíni szemle integrált rendszere. 

 

A számítógépes alapadatbázis tartalmazza az összes támogatásban részesített mezogazdasági 

birtok feljegyzését, ezzel elosegítve a közvetlen és azonnali szaktanácsadást. A tagország 

megválaszthatja a számítógépes rendszer fajtáját. Engedélyezik decentralizált adatbázis 

létrehozását is. A birtok fogalmán adott gazda egyetlen tagországon belüli összes termelési 

területét értik. Néhány tagországnak már rendelkezésére állt hasonló birtok azonosító 

rendszer, másoknak az IIER bevezetésével kellett létrehozniuk. 

 

A mezogazdasági parcella azonosító rendszer alapját ingatlan-nyilvántartási térképek, más 

térképanyagok, légifotók, muholdfelvételek vagy egyéb megfelelo vonatkoztatási rendszerek 

képezik. A térinformatika legerosebben itt 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, és megjelölték az állatokat. A rendszer a parcella azonosítóhoz hasonlóan 

támogatja az automatikus kereszt-ellenorzéseket, és egyértelmuen azonosítja a támogatás 

alapjául szolgáló állatokat. A kergemarha kór válságban megmutatkozott, hogy a rendszerben 

számos hiba van, ami új azonosító bevezetését eredményezte. A 1997/820 számú rendeletben 

eltörölték a szarvasmarhák fülön való megjelölését és bevezették az állat menlevél rendszert, 

ami számítógépes adatbázist igényel. Ez a kór letörésében nagy szerepet játszott. Az új 



 

szabályozás az állomány 10%-ánál a helyszíni ellenorzést is eloírja. Ennek során 

megvizsgálják, hogy a gazda eleget tett-e a követelményeknek. Az ellenorizendo területeket 

kockázat-elemzés során választják ki. Ha a jószág nem kerül át másik tagállamba, akkor 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. 

 

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

történhet többszöri kifizetés ugyanarra a területre vagy jószágra vonatkozóan.  

 

6.2.2. Az ellenorzések jellemzése 

 

Minden támogatási kérelmen kereszt-ellenorzést hajtanak végre mind a területekre és 

állatokra, mind az egyéb adatokra 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 vagy jószágok 

közötti kereszt-ellenorzés. A nagy mennyiségu 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 állatok alfanumerikus adatbázisa) minosége befolyásolja. A szarvasmarhák alkalmassági 

ellenorzésénél a többszöri támogatás elkerülése érdekében figyelik a jószág korát, nemét és az 

adatok többszöri elofordulását. A rendszer bevezetése óta nem lehet kifizetést nyújtani az 

ellenorzési formákat megkerülve. 

A térinformatika által lehetové válik az ellenorzés során: 

• a nagy méretarányú térképeken a mezogazdasági parcellák azonosítása, 

• a digitális térképezés, 

• a szoftver-, hardver- és kommunikációs hálózatok kialakítása, 

• a szervezeten belüli hatékonyabb feladat megosztás. 



 

6.2.3. A Parcella Azonosító Rendszer 

 

A térinformatika legjelentosebben a Parcella Azonosító Rendszerben (PAR) jelent meg. 

Ebben a részben a parcella azonosító rendszer kiépítésének folyamatáról lesz szó, valamint 

bemutatom a tagországokban muködo alkalmazások közös jellemzoit. 

 

A PAR kialakítása egy térinformatikai rendszerfejlesztési projektként fogható fel. A 

megvalósítás tervezési szakaszában el kell végezni a követelmények elemzését, meg kell 

határozni a rendszer adatmodelljét és térinformatikai funkcióit. A követelményeknek ebben az 

esetben két csoportja van: a szabályozás és az általános térinformatikai rendszer 

követelményei. Utóbbi részletezése diplomamunkámon túlmutat. A beszerzési szakaszban 

történik a GIS alapszoftver és a PAR térképi adatainak megvásárlása. A PAR specifikus GIS 

bovítmény fejlesztése párhuzamosan történhet a beszerzéssel. A megvalósítás utolsó lépése az 

installáció. 

 

A PAR-ra vonatkozó szabályozások 

 

A rendszer megvalósításához elkerülhetetlen a rendszerre vonatkozó jogszabályok és 

ajánlások ismerete. A PAR szabályozása az IIER jogszabályi keretein belül történik, 

elsosorban az 1992/3508 és a 2000/1593 számú rendeletek irányadóak. A régebbi rendeletnek 

csak a következményeit mutatom be, az újat és az ajánlásokat pedig részletesen elemzem. 

 

Az 1992/3508 számú rendelet csak alfanumerikus adatbázist követelt meg a parcella 

azonosító rendszerrel szemben. A tagországok azonban már eredendoen is ennél fejlettebb 

változatokat hoztak létre. Több országban már térinformatikai eszközöket is használtak 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, ami nagymértékben 

elosegítette az új szabályozás kialakítását is. 

 

Az új 2000/1593 számú rendelet fo célja, hogy felkészítse a tagállamokat olyan térbeli 

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 tisztázására. 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. 

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

fejlodés ment végbe a digitális ortofotók és a térinformatikai rendszerek területén, másrészt a 

tagországok tapasztalatai is azt mutatták, hogy érdemes térinformatikai rendszert használni 

ezen a területen. A rendeletek szélesköru rendszer megvalósítási lehetoségeket kínálnak a 

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

számos ajánlást vezetettek be. 

 

Az új rendelet legfontosabb PAR-t meghatározó része a 4. cikkely, amely kitér arra, hogy 

térbeli információs rendszereket kötelezo használni a parcella azonosító rendszer esetében, 

ajánlást ad az ortofotók használatára és számos meghatározást tartalmaz a parcella azonosító 

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

 

A legújabb szabályozás értelmezése 

 

A PAR-nak 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 térinformatikai rendszer bevezetésének kötelezové tétele azt jelenti, hogy nem elég a régi 

analóg rendszert fejleszteni, hanem valódi GIS megoldást kell találni. Például szükséges 

lehetové tenni a digitális térképekhez való számítógépes hálózaton keresztüli hozzáférést. 

 

A szabályozásban meghatározták a GIS funkcióival szembeni legfobb elvárásokat is: 

• A kérvények készítésének támogatása: a kérvények formanyomtatványok. 

Mellékletként térképet csatolnak, amin a gazda bejelöli saját területeit. 

• Adminisztratív térképi ellenorzések támogatása: 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 GIS segít a rendellenességek dokumentálásában is. Például 

térképet lehet kiküldeni a gazdának a rendellenesség feloldása érdekében. 

• Helyszíni ellenorzések támogatása: a digitális térképet minden helyszíni ellenorzésnél 

alkalmazni kell. 

• 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. 

 

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

papírtérképnek. Ez nem csak a PAR térképre vonatkozik, hanem a légifotóra is. A megjelölt 

méretarány csak minimum követelmény, ha nagyobb a méretarány, akkor no a pontosság is. A 

PAR alapját szabványos térkép képezi. A vonatkoztatási és vetületi rendszer az egész országra 

kiterjedoen ugyanaz. Érdemes az ország szabványos térképi rendszerét használni. A GPS 

felhasználása szintén fontos. A jövoben a helyszínen mért GPS koordinátamérés fog 

elterjedni. Ennek érdekében szükséges biztosítani a GPS koordináták az adott vetületi 

rendszerbe való transzformációját. 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 utóbbiakról a 

tagország nemzeti térképészeti hivatala dönt. 

 

A rendszer fedvényei folyamatos, átfedés nélküli területeket ábrázolnak. A fedvényeket 

hierarchikus struktúrában tárolják a gyors megjelenítés érdekében. Az 1:1 0000 méretarányú 

absztrakciós szint megfelel a nemzetközi szabványoknak. A felhasznált térképnél a négyzetes 

középhiba értéke legfeljebb 2,5m, a légifényképek pixelmérete pedig legfeljebb 1m lehet. A 

legkisebb térképen szereplo objektum 1: 10000 méretarány esetén 0,1ha, 1: 5000 esetén 

0,03ha. A térképek digitalizálásánál fellépo hiba még elfogadható pontosságot biztosít. A 

szkennelés és a képernyorol történo digitalizálás során a négyzetes középhiba 1-1,5m. A 

munkafolyamat során nagyon fontos a digitalizálás minoségellenorzése. 

 

Az Európai Bizottság általános ajánlásai 

 

Az ajánlások útmutatóként szolgálnak parcella azonosító rendszer felállításához, a PAR-ban 

tárolt grafikus adatok meghatározásához és a kérvényezési eljárás lebonyolításához. 

 



 

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 (gazdálkodási terület), kataszteri parcella vagy 

természetes határú tábla meghatározásával. 

 

A PAR három alapveto földrajzi entitását a következo ábra szemlélteti. 

 
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 növényt termel. 

 
 

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

7. ábra A PAR térképi entitásai 

 

Az elso esetben közvetlenül a mezogazdasági parcellát azonosítja a rendszer, a másodikban a 

mezogazdasági parcellát bennfoglaló gazdálkodói területet, míg a harmadikban a természetes 

határok közötti táblát. Létezik egy negyedik eset is, amikor a kataszteri parcella azonosítja a 

mezogazdasági parcella helyét. A többféle definíció miatt érdemes bevezetni a referencia 

parcella definícióját: a földfelszín olyan összefüggo része, amely egyértelmuen meghatározza 

a mezogazdasági parcella helyét. Ebbol következoen négyféle referencia parcella létezik.A 

PAR tehát kétféle parcellát kezel, amibol a mezogazdasági parcellát a gazda évente jelöli 

meg, míg a referencia parcellát elore meghatározzák, ezért határai viszonylag állandóak. A 

gyakorlatban egy tagországon belül többféle referencia parcella lehet. 

 

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

• egy mezogazdasági parcellához egy referencia parcella tartozik; ekkor az adatokat a 

mezogazdasági parcella táblában tárolják; 

• egy referencia parcellához több mezogazdasági parcella tartozik; a mezogazdasági 

parcellákat a referencia parcella azonosítója, területe és földhasználata határozza meg; 



 

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

esethez; 

• több mezogazdasági parcellához több referencia parcella tartozik; ekkor a két 

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

 

A térinformatikai rendszer a vektoros adatbázisban szereplo 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, transzformálják, majd 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 eredendoen tartalmazza: 

• a közigazgatási határvonalakat; 

• a termelési zónák határvonalait; 

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

alapján); 

 

A térinformatika a kérvényezés folyamatában is jelentos szerepet játszik. A tagországok 

többféle módszert alkalmaztak 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. Az is megoldás, ha a helyi hivatalok bocsátják 

rendelkezésre a térképeket. 

 

A kiküldött térkép tartalmazza: 

• a gazdálkodási terület környezetében lévo referencia parcellákat; 

• vagy csak a termelo gazdálkodási területeinek referencia parcelláit; 

• esetenként feltüntetik a referencia parcella területét is. 

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

referencia parcellákat és a referencia parcellák változásait. 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 

papírtérképeket analóg vagy digitális formában archiválhatják. 

 

A PAR kialakításánál nagy szerepe lehet az ortofotóknak. Érdemes kiterjeszteni a 

térinformatikai rendszert az ortofotók kezelésére. Az ortofotók forrása lehet nagyfelbontású 

muholdkép vagy légifotó. A Bizottság az 1m felbontású pankromatikus (fekete-fehér) 

ortofotók használatát ajánlja. A költségek csökkentése céljából érdemes viszonylag magasról 

1: 40000 méretarányú képet készíteni és nagyfelbontású filmet használni. A jövoben 

várhatóan 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, megkönnyítve a 

határok bejelölését. Segít az adminisztrációs és a helyszíni ellenorzésekben, ahol 

távérzékeléses módszereket is lehet alkalmazni. Az ortofotók drága megoldásnak 

minosíthetoek, mégis nagyon hasznos információkat nyújtanak, és a belépésre készülo 

tagállamoknak is 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. 

 

Az ajánlás kitér az IIER lehetséges jövobeli fejlesztéseire és felhasználási területeire [6-5]: 

• 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. 

• Új olyan kockázatelemzési módszerek bevezetése, amelyeknek földrajzi alapja van. 

• A PAR többcélú felhasználása a nemzeti vagy regionális tervezésben, monitoring 

rendszerek kialakítására, vagy más olyan alkalmazás esetén, amelynek alapját a 

mezogazdasági parcella képezi. 

 



 

6.3. A PAR kiépítése 

 

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

• a PAR adatmodelljének és digitális térkép-fedvényeinek felállítása; 

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

szükséges funkciók kialakítása és a GIS fejlesztése, installációja. 

A következo két alfejezetben a PAR megvalósítás két területérol lesz szó, elobb a 

térinformatikai funkciók meghatározásáról, majd a GIS beszerzési és fejlesztési szakaszairól. 

 

6.3.1. Adatmodell 

 
A PAR a támogatási kérelmek grafikus és alfanumerikus adatait kezeli. Az ellenorzések 

végrehajtásához és a rendszer használatához a következo adatok ismerete szükséges: 

• a kérelmezo adatai, 

• a kérelem adatai, 

• a mezogazdasági parcella adatai, 

• a referencia parcella adatai. 

 

Az objektum terminológiát használva ezek a rendszer által használt objektumok és ezek 

alkotják az adatbázis tábláit. Az adatbázisban a referencia parcella biztosítja a kapcsolatot a 

GIS felé. A rendszer adatmodelljét a következo ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra A PAR adatmodellje 

Referencia parcella adatai Kérelmezo adatai 

Kérelem adatai 

Mezogazdasági parcella adatai 

GIS 



 

6.3.2. Fobb térinformatikai funkcióinak meghatározása 

 

A PAR fobb térinformatikai funkcióit a szabályozások követelményei és az általános 

térinformatikai szoftverrel szemben támasztott követelmények alapján határoztam meg: 

• referencia parcella adatok helyrajzi vonatkozása, 

• bizonyíthatóság, bizonyosság (kérvényi referencia parcella megtekintése), 

• környezeti objektumok 1: 10000 absztrakciós szintu ábrázolása, 

• kérvények eloállításának segítése és jelentések készítése, 

• kérvényi adatok feldolgozása, 

• adatbázis karbantartása, 

• általános GIS funkciók, 

• PAR orientált GIS funkciók. 

 

A következo ábrán a Görög féle módszerrel grafikusan ábrázolom a térinformatikai 

funkciókat. Kialakítottam egy jelölésrendszert, amely a 9. ábrán funkciókat, a 10. ábrán az 

eszközöket jelöli. A funkciók az Fx, az eszközök Ex alakú jelölést kaptak. A jelölésekre a 

funkciókat az eszközökkel szemben állító keresztreferencia mátrix átláthatósága miatt van 

szükség (ld. 3. táblázat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra A parcella azonosító rendszer funkcióstruktúrája 

Kö
rn

ye
ze

ti 
ob

je
kt

um
ok

 le
ga

lá
bb

 1
: 1

00
00

 
ab

sz
tra

kc
ió

s 
sz

in
tu

 a
zo

no
sí

tá
sa

 (F
3)

 

Re
fe

re
nc

ia
 p

ar
ce

lla
 a

da
to

k 
he

lyr
aj

zi 
vo

na
tk

oz
ta

tá
sa

 (F
1)

 

Ké
rv

én
ye

k 
el

oá
llít

ás
án

ak
 s

eg
íté

se
 é

s 
je

le
nt

és
ek

 k
és

zí
té

se
 (F

4)
 

Ál
ta

lá
no

s 
G

IS
 fu

nk
ció

k 
(F

7)
 

Ad
at

bá
zis

 k
ar

ba
nt

ar
tá

sa
 (F

6)
 

PA
R 

or
ie

nt
ál

t G
IS

 fu
nk

ció
k 

(F
8)

 

Ké
rv

én
yi 

ad
at

ok
 fe

ld
ol

go
zá

sa
 (F

5)
 

Mezogazdasági parcellák 
adminisztrációja 

Bi
zo

ny
íth

at
ós

ág
, b

izo
ny

os
sá

g 
(k

ér
vé

ny
i 

re
fe

re
nc

ia
 p

ar
ce

lla
 m

eg
te

kin
té

se
) (

F2
) 



 

A referencia parcella adatok helyrajzi vonatkoztatása geokódolással valósítható meg. A 

geokód tartalmazza a referencia parcella azonosítóját és földrajzi koordinátáit. A 

bizonyíthatóság, bizonyosság azt jelenti, hogy egyrészt a rendszer használatával 

kinyomozható a referencia parcella helye és a helyhez kapcsolódó attribútum adatokat elo 

tudjuk állítani, másrészt a szoftvernek biztosítani kell, hogy a mezogazdasági parcella egyedi 

azonosítóval rendelkezzen, és ki kell szurnie a duplán benyújtott kérelmeket. A környezeti 

objektumokat legalább 1: 10000 absztrakciós szinten kell azonosítani a jogszabályoknak 

megfeleloen. A térinformatikai rendszerrel eloállíthatók a kérvények és azok térkép 

mellékletei, valamint jelentések készíthetok a különbözo hatóságok részére. A beérkezett 

kérvényi adatokat rögzíti és hitelesíti a rendszer. Az adatbázis karbantartását is képes ellátni a 

GIS. Az általános térinformatikai funkciók olyanok, mint az ablaknagyítás, -kicsinyítés, 

navigálás, megjelenítés, transzformáció stb. A rendszer képes aggregált, területi egységre 

vonatkozó statisztikai adatok digitális térképi megjelenítésére, statisztikai elemzések 

elvégzésére. 

 

A szabályozásból eredoen a parcella azonosító alkalmazás képes kell, hogy legyen a 

következo térinformatikai muveletek végrehajtására: 

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

vizsgálatakor. A különbözo jelenségek metszet képzésével olyan kérdésekre 

kaphatunk választ, mint például a kérvényeken szereplo területek mennyire fedik le a 

földrészletet. 

• Objektum-keresés: segítségével meghatározható, hogy a parcella adott területi 

egységen 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. 

• Övezet képzés (buffer zóna) és/vagy távolság elemzés: buffer zónát a különbözo 

elorejelzések készítésekor 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: 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 referencia parcellán többféle földhasználat folyik, ott a különbözo 

hasznosítású területek összegeinek meg kell egyeznie a referencia parcella 

területével. 

A térinformatikai szoftverhez kötodo hagyományos feladatok: 

• A poligon származásának és tulajdonságainak karbantartása: segítségével a 

mezogazdasági parcella korábbi állapota vizsgálható. 

• Közvetlen digitalizálás vagy szkennelés: az analóg adatok digitalizálásához szükséges. 

• Import/Export: biztosítja az adatcsere lehetoségét más elterjedt térinformatikai 

rendszerek felé. 

• Geometriai transzformáció végrehajtása: magában foglalja a transzformációkat, a 

vetületi rendszerek kialakítását, a különbözo koordinátarendszerek és vetületek közötti 

konverziókat (szabványos és egyedi transzformáció). 

• Raszter/Vektor konverzió: a térinformatikai muveletek egy része vektoros adatokon, 

más része raszteres adatokon jobban alkalmazható. Ezért szükség van a két modell 

közötti átalakításra. 

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

kell mind a raszteres, mind a vektoros adatok megjelenítését és elemzését. 

• Kapcsolódás külso adatbázisokhoz: kapcsolatot szükséges biztosítani minden létezo 

ipari szabvány adatbázis-kezelo rendszerhez. 

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

dinamikusan kell kapcsolódni a földrészlet attribútumaihoz. 

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

• Szabványos lekérdezo és kereso technikák használatának támogatása: Bool algebrai, 

logikai, térképi algebrai muveletek és a buffer zóna képzésével valósítható meg. 



 

6.3.3. Rendszereszközök meghatározása 

 

A PAR eszközeit a funkciók alapján határoztam meg. A rendszer négy fo eszköze a PAR 

térképi háttere, ami egy referencia alrendszer, a PAR adatmodell, a térinformatikai szoftver és 

a felhasználói felület. A következo fejezetben lévo magyarországi kiépítés szempontjából a 

referencia alrendszernek van különös szerepe, hiszen ebben tapasztaltam véleményeltérést. 

Ennek az alrendszernek kell kezelnie a referencia objektumokat, biztosítania kell az elvárt 

pontosságú geometriát és a térkép frissítését, valamint el kell különítenie az eltéro muvelésu 

területeket. A PAR adatmodell tartalmazza a rendszer által kezelt adatokat. A GIS biztosítja 

az általános térinformatikai muveleteket, a felhasználói felület pedig az ellenorzés ügyviteli 

folyamatait támogatja. Az ábrán E1..E10 az adott eszköz keresztreferencia mátrixban szereplo 

jelölése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra A parcella azonosító rendszer eszközstruktúrája 
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A PAR funkciói és eszközei közötti megfeleltetés szemléltetésére elkészítettem a funkciók és 

eszközök közötti keresztreferencia mátrixot. A mátrixban F1..F8 a funkcióstruktúrában jelölt 

funkciókat (ld. 9. ábra), E1..E10 az eszközstruktúrában jelölt eszközöket jelöli (ld. 10. ábra). 

 

F1 E1, E2 

F2 E1, E2, E3, E6, E7 

F3 E2 

F4 E6, E7, E10 

F5 E5, E6, E7, E9 

F6 E4, E5, E6, E7, E8 

F7 E8 

F8 E9, E10 

 

3. táblázat A PAR funkcióinak és eszközeinek keresztreferencia mátrixa 

Ahol F1,,F8 a rendszer funkciói, E1..E10 a rendszer eszközei, ld. 9.,10. ábra 

 

6.3.4. A PAR kialakításához kapcsolódó beszerzések, rendszerfejlesztés 

 

Ebben a részben a PAR-hoz szükséges hardver, szoftver és alaptérképek beszerzésérol 

valamint a rendszer kiépítésének további lépéseirol lesz szó. A PAR felállítását végezhetik 

magáncégek vagy állami vállalatok is. A hardver beszerzése napjainkban a költségek 

szempontjából egyre kisebb szerepet játszik. Érdemes a már meglévo eszközökre építeni. A 

monitor megfelelo mérete kulcsfontosságú tényezo. Általában ezzel szoktak problémák lenni. 

Az operációs rendszer kiválasztásánál érdemes figyelembe venni, hogy a meglévo 

térinformatikai szoftverek egyre nagyobb része a Windows alatt fut. Olyan térinformatikai 

alapszoftvert szükséges kiválasztani, ami megfelel a szabályozások és az általános 

térinformatikai szoftver követelményeinek. A kereskedelemben kapható GIS szoftverek 

általában hasonló funkcionalitást kínálnak. A vásárlás elott költség/hatékonysági elemzést kell 

végezni. Megfigyelheto, hogy a szoftverek kialakításánál a gyártók a kompatibilitás 

érdekében egyre inkább törekednek a szabványosításra [6-8]. A szoftver és hardver 

kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy az IIER-t centralizált vagy decentralizált 

környezetben alakítják-e ki. Centralizált szervezetnél szerver-, míg decentralizáltnál kliens-

szerver architektúrát érdemes kiépíteni. 

 



 

A PAR specifikus bovítmény fejlesztését meghatározza az alap térinformatikai szoftver. A 

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

felhasználó saját döntési lehetoségeit csökkenteni szükséges a kisebb hibalehetoség 

érdekében. A bovítmény fejlesztése során folyamatos teszteléseket és program bemutatókat 

érdemes tartani a leendo felhasználókat is bevonva, hogy a még felmerülo változtatásokat 

könnyebben el lehessen végezni. 

 

A PAR alaptérképek beszerzése földhivataloktól, nemzeti térképészeti hivataloktól és 

magántársaságoktól történhet. Az adminisztráció dönti el, hogy új rendszert alakít ki saját 

adatokkal saját projekt keretében, vagy már meglévo adatokat vásárol. A dán mezogazdasági 

minisztérium például 50%-os költségmegtakarítást ér el ortofotók vásárlásakor, 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. Például Olaszországban a kataszteri térképeket kezelo hivatal ingyenesen adja a 

kataszteri térképeket ortofotó másolatokért cserébe. 

 

A kérvényekkel kapcsolatos feladatok meghatározóak a rendszer hasznosságának 

szempontjából. Itt az Internet és Intranet alapú elosztott hálózatok kialakítására kell gondolni. 

Ügyelni kell a szolgáltatás megbízhatóságára, a biztonságra és a személyes jogok védelmére, 

hiszen a gazdák akár az Interneten keresztül kapcsolatot létesíthetnek az alfanumerikus és 

grafikus adatokkal. A hordozható eszközök gyors fejlodésen mennek keresztül, és várhatóan 

integrálódni fognak a telekommunikációs eszközökkel. Az ellenorzés egyik eszköze lehet a 

GPS vevo, amellyel gyorsan és megfelelo pontossággal lehet a helyszíni koordinátákat mérni. 

A rendszer tervezésekor ügyelni kell a bovíthetoségre. Más adatbázisokkal összekapcsolva a 

mezogazdasági parcellák aggregált, területi egységre vonatkozó tematikus térképeit lehet 

eloállítani. 

 

6.4. A tagországokban kialakult rendszerek jellemzése 

 

Ebben a részben elemzem a különbözo parcella azonosító rendszerek csoportjait és jellemzoit. 

A tagországokban az adatok forrását tekintve alapvetoen háromféle PAR alakult ki [6-3, 7-3]: 

• földkataszterre épülo rendszerek; 

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

• és táblaalapú rendszerek. 



 

A földkataszter alapú rendszerek adatait a kataszterbol veszik. A kataszteri rendszerek 

minosége változó az európai országokban. Több tagállam, így Olaszország is hagyományosan 

jól felállított kataszterrel rendelkezik. 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 rendszer (parcella azonosító regiszter), ami természetesen 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. 

 

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, a változásvezetés nem egy idoben 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. 

A kataszteri rendszerek segíthetnek a PAR felállásában, de 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 saját gazdálkodási területeit (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 táblaalapú vagy blokkalapú rendszerek fizikailag jól elkülönítheto mezogazdasági táblákat 

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

nagyon kicsik. A tábla alapú rendszereknél nincs lehetoség a mezogazdasági parcella 

ábrázolására (ez az ortofotókra is vonatkozik), mert - ahogy a portugál példa is mutatja - a 

parcellák területe sok esetben túl kicsi. A mezogazdasági parcellák évente 20%-án 

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

szükséges tárolni. A tábla alapú rendszerek arra a koncepcióra épülnek, hogy sok állandó 

vagy közel állandó határfelület van, melyek topográfiai térképeken vagy ortofotókon 

felismerhetok. 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 mezogazdasági 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 mezogazdasági területek összege kisebb, mint a tábla területe, akkor a bejelento 

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

 

 

 



 

A tábla alapú 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; 

• egyszeru a kezelése; a tábla határokat csak akkor szükséges megváltoztatni, ha 

tartósan „aluligénylik” a területet; 

• az ellenorzés korlátozott a mezogazdasági parcella szintjén. 

 

Tábla alapú rendszerek esetében probléma lehet a határok változásának évenkénti követése és 

az azonosító karbantartása. Ezek a rendszerek a mezogazdasági hatóság teljes ellenorzése alatt 

állnak. Finnország, egyes német tartományok, Franciaország egy része, Görögország, Írország 

és Portugália tábla alapú rendszert használ. Néhány tagország (Dánia, Svédország) a tábla 

alapú rendszert mezogazdasági parcellákkal együtt használja, ami nagy megbízhatóságot 

nyújt. 

 

Léteznek úgynevezett pont rendszerek is. Portugáliában a táblaalapú PAR-t úgy módosították, 

hogy nagyon kis méretu parcellákat is lehessen azonosítani. A gazdák a térképen 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 térképi vektoradatok alapján. A kis parcellákat elhelyezkedés és 

hasonlóság alapján (pl. földhasználat) rendezik táblába. 

 

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 egyben referencia parcella is. A másik eset, 

amikor nincsenek kijelölve a mezogazdasági parcellák azok kivételével, amik a térkép 

felületén ábrázolhatóak és jól láthatóan tartalmazzák a parcella azonosítót. 

 



 

7. A magyarországi PAR megvalósításának és opcióinak vizsgálata 

 

A dolgozat célja az ÜST projekt eredményeinek PAR-ban való alkalmazhatósági vizsgálata. 

Ezt úgy kívánom megvizsgálni, hogy az ÜST eredményei alapján kialakítok egy újabb 

megoldási javaslatot, és azt összevetem a szakértokkel folytatott interjúk során felmért létezo 

hazai javaslatokkal. 

 

7.1. A magyarországi IIER helyzete 

 

Magyarország EU csatlakozásának kiemelt területe a Közös Agrárpolitika (KAP) hazai 

elokészítése, összehangolása, majd a KAP-hoz való csatlakozás és a hazai intézményrendszer 

teljes megvalósítása. Számos program indult ennek végrehajtására. Nagy a valószínusége 

annak, hogy a csatlakozás után hazánk is részesülhet az agrártámogatásokból, ami évente több 

100 milliárd forint lehet. Ennek feltétele, hogy létrehozzuk az Integrált Igazgatási és 

Ellenorzési Rendszert [7-1, 7-3]. 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 és az általam 

elkészített funkció- és eszközstruktúrák 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 teljes köru 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 

tartományokban csak az 5%-os minimum érték. Az ellenorzésre kerülo területeket 

Brüsszelben határozzák meg. A teljes IIER megvalósítása szakértok szerint még optimális 



 

esetben is legalább egy év, és még ehhez hozzá kell számítani a kifizeto intézmény auditálási 

idoszükségletét. 

 

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 Földmuvelésügyi 

Hivatalokba érkezhetnének. Mint a földügyi igazgatás fejlesztésekért felelos 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. 

 

Az IIER szakavatott ismeroje Dr. Niklasz László cikkében [7-6] megjegyzi, hogy számos 

„nemzeti sajátossággal” kell számolni az IIER kialakításánál. Ezek közül néhány [7-6]: 

• 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. 

 

Magyarországon a rendelkezésre álló KSH- és egyéb adatok alapján évente 350 ezer kérelem 

várható, amely foleg a területpihentetésre nem kötelezett kistermeloktol érkezik majd. 



 

7.2. Hazai erofeszítések a PAR kialakítására 

 

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

Magyarországon a megvalósítás viszonylagos lemaradásban van [6-3]. 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. A projekt 

idobeli elhúzódása miatt 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 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. 

 

A rendszer megvalósításában és az évenkénti ellenorzések végrehajtásában alapvetoen két 

szervezet rendelkezik megoldási javaslattal: a Földmérési és Távérzékelési Intézet és a 

Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság. 

 

7.3. A FÖMI kezdeményezése a PAR megvalósítására 

 

A FÖMI igen jelentos térinformatikai és távérzékelési szakmai háttérrel rendelkezik. A 

szervezet javaslata szerint a rendszer alapját a természetes határokkal rendelkezo táblák 



 

összesége képezné, a térképi hátteret pedig ortofotók alkotnák. Az ellenorzést szintén 

ortofotók, esetleg muholdfelvételek használata alapján végezné el, ezzel távérzékelési 

technikákra alapuló eroforrásait maximálisan kihasználhatná. A szervezet részt vesz a 

földhivatali IT infrastruktúra fejlesztésében, amelyet már az IIER igényeinek 

figyelembevételével hajtanak végre. „A légifelvételezésen alapuló digitális térképfejlesztés az 

IIER szempontjainak figyelembevételével” nevet viselo program keretében 7500 db 1: 30000 

méretarányú légifénykép szkennelése lehetoséget teremt az 1: 10000 méretarányú, 1x1 

méteres felbontású digitális ortofotó termék eloállítására. Alkalmazásukkal az IIER 

szempontjából mód nyílik a mezogazdasági területek állapot- felvételezésére, mesterséges 

intelligencia segítségével a muvelési ág, muvelési mód, muvelési szerkezet meghatározására. 

Az így eloállított ortofotó pontossága kielégítené az IIER igényeit. A FÖMI szakértoi szerint 

kb. 300000 természetes határral rendelkezo táblát kéne csak nyilvántartani a tízszer ennyi 

kataszteri földrészlettel szemben. A természetes határokkal rendelkezo táblák referenciaként 

való felhasználása kevesebb változásvezetést igényel. 

 

Az intézetnél a belvíz monitoring program mellékvizeként próbálnak olyan ellenorzéseket 

végrehajtani, amelyek hasonlítanak az IIER parcella ellenorzésekhez és megfelelnek az uniós 

elvárásoknak is. Az EU harmonikus agrártámogatási irányítás és ellenorzés távérzékeléses 

alrendszerének kidolgozása keretében zajlik a NOVMON program eredményeinek 

alkalmazása, EU szabályozás szintézise, megoldási problémák áttekintése. 1999-ben három 

megyei mintán, Heves, Békés és Fejér megyékben távérzékeléses ellenorzést végeztek. Az 

ellenorzés a földalapú illetve belvíz kárenyhítési támogatás kérelmekbol anonim módon, 

véletlenszeruen kiválasztott mintájára, EU konform módszerekkel lett végrehajtva. Az 

operatív ellenorzés 2000-ben már kilenc megyében folytatódott.  

 

A FÖMI által kezelt, Magyarország teljes területét lefedo 2000. évi légifényképeket az IIER 

felállításakor hasznosítani lehet a kezdeti adatfeltöltéshez. A légifényképezést ötévente 

tervezik végrehajtani, amely megfelel a jelenlegi uniós ajánlásoknak, azonban ezt a 

közeljövoben három évre csökkenthetik. A szervezet az NKP mintaprojektjében is részt vett, 

mely során két körzeti földhivatal illetékességi területére elkészítette a terület ortofotóját. 



 

7.3.1. A természetes határú tábla rendszer kialakítása 

 

Az alfejezetben a tábla lehatárolásáról, jellemzoirol, a táblán belüli földhasználatról és a 

táblák számozásáról lesz szó. 

 

A táblának tartós határai vannak, amelyek nem változnak évrol évre. A határokat úgy 

szükséges meghatározni, hogy a térképen és a helyszínen is azonosíthatóak legyenek. Erre 

legalkalmasabbak az infrastruktúra elemei (utak, vasutak, csatornák stb.), a parcellák közötti 

földutak vagy egyéb természetes határok (vízfolyás, szolos-, gyümölcsös-, olíva határa, 

erdoszél stb.), és a parcellák közötti kerítések, sövénynövény stb. A tábla mérete függ a táj és 

a gazdálkodás jellegétol. A hatékony ellenorzés érdekében egy átlagos tábla mérete 10-15ha. 

A 0,5ha-nál nagyobb, mezogazdaságilag nem hasznosított területeket ki kell venni a táblából. 

A legkisebb ábrázolható területi egység 0,1ha. A tábla méretének kiválasztása kritikus. A 

mediterrán területeken, ahol sok apró parcella van a tábla mérete 10-15ha, míg azokon a 

területeken, ahol nagyobb parcellák vannak, ennél valamivel nagyobb. 

 

A táblákat földhasználat szerint csoportosítják: 

• szántó, 

• legelo, 

• gyümölcsös, fás ültetvény, olíva liget, szolo, 

• más állandó mezogazdasági termény, 

• erdo, bokor terület, 

• beépített terület. 

 

Egy csoportba azok a területek tartoznak, ahol a tábla területének legalább 90% -án az adott 

földhasznosítás folyik. Különös esetekben elfogadják a vegyes hasznosítású táblákat is: 

• beépített terület határánál, ami nem lehet tábla határa, 

• 5ha-nál kisebb területu táblák esetén vagy ahol a legkisebb térképezheto egységnél 

kisebb terület van, 

• többféle földhasznosítású kis területu parcellák esetén, 

• ideiglenes füves terület vagy szántó esetén. 

A kis méretu nem mezogazdasági hasznosítású területeket nem szükséges kivonni a táblából 

(pl. 5-10m széles sövénynövényt, kofalat, árok). Ezek hozzátartoznak a tábla területéhez. 



 

A tábla egyedi azonosítóját a GIS szoftver automatikusan létrehozza. Az azonosító 

meghatározható a tábla centroidjának koordinátájával és a háló csúcspontjával. A táblák 

azonosítóit érdemes úgy kialakítani, hogy következtetni lehessen a bennfoglaló közigazgatási 

egységre. A tábla attributum adatai tartalmazhatják a határ fajtáját (út, vízfolyás, erdo), a tábla 

földhasználati módját, a települések nevét, az útszámozást és a folyóneveket. Ez segít a 

gazdáknak a területek bejelölésekor. 

 

7.4. Az NKP Kht. kezdeményezése a PAR megvalósítására 

 

A Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság foglalkozik többek között a kataszteri 

térképek eloállításával, ezért abból a megközelítésbol indul ki, hogy az IIER alapját a 

kataszteri térképek kell, hogy képezzék. Magyarországon az ingatlan-nyilvántartás megléte és 

muködése biztosítja a földtulajdonosok és a földhasználók közhiteles nyilvántartását. 

Bevezetésre került a tényleges földhasználatot dokumentáló nyilvántartás. Ezek biztosítják az 

IIER muködéséhez szükséges alapokat. A külterületen lévo földrészletek adatai 55-60%-ban 

digitális állományként a társaságnál már rendelkezésre állnak, bár nem hibamentesen. 

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. Azonban az IIER térképi igényeit látszólag átmenetileg sem képes 

kielégíteni az 1: 10000 méretarányú átnézeti térkép. Ezeken a földprivatizáció utáni állapot 

nem került teljes köruen ábrázolásra, nagyon sok település esetében az öles rendszerben 

készült térképek mechanikus kicsinyítésével készültek – szakadások, átfedések vannak a 

települések között –, ezért felhasználásuk nem vezet megbízható eredményre. 

 

Megfelelo térképi háttér esetén az IIER muködéséhez a külterületi földrészlet adatokat 

vektoros állománnyá kellene alakítani, így nagy lépést lehet tenni a teljes köru számítógépes 

külterületi ingatlan nyilvántartás megteremtése felé, ezzel létrehozva korszeru alapokat a 

mezogazdaság irányításához és a birtokrendezések végrehajtásához, amely a következo 

évtizedek egyik legfontosabb feladata.  

 

Az IIER térképi alapjainak megteremtése az országban négy körzeti földhivatalban 

kísérletképpen megkezdodött. A négy mintaprojekt a Bajai Körzeti Földhivatal, a Pásztói 



 

Körzeti Földhivatal, a Siófoki Körzeti Földhivatal és a Letenyei Körzeti Földhivatal 

illetékességi területét érinti. A minta-projekt célja, hogy az ország egész területére vonatkozó 

feladat esetén tisztázottak legyenek a lebonyolítás eljárási, pénzügyi finanszírozási és muszaki 

technikai, valamint technológiai kérdései. A projekt végrehajtása során elkészülo vektoros 

térképi állományoknak olyan muszaki paraméterekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetové 

teszik, hogy a Nemzeti Kataszteri Programban – a DAT szabvány és szabályzatrendszer 

szerinti adatbázis felépítésében – a késobbiekben felhasználhatók legyenek. 

 

A mintaprojektben a felmérésekhez szoftverként az ITR-t használták, mivel igen elterjedt a 

földhivatalok körében. A hivatal úgy döntött, hogy az eloállított ITR külterületi állomány a 

DAT grafikájának alapjául szolgálhasson, tehát egy külso konzisztencia vizsgálatot követoen 

DAT állománnyá lehessen konvertálni. A földhivatalok jelenlegi földmérési változásvezetési 

munkája nehézkes, mivel az ITR nem áll kapcsolatban a TAKAROS muködo ingatlan-

nyilvántartási moduljával. A földhivatalok a jelenlegi rendszerek használatával várhatóan nem 

tudnak megbirkózni a megszaporodó állományok változásvezetésével. Ezért 

elengedhetetlenül meg kell alkotni az IIER bevezetéséig a TAKAROS muködoképes 

földmérési térképkezelo és változásvezeto modulját. Szükség volna a TAKAROS nagybani 

adatátvezeto rendszerének megoldására, ami segítené az ingatlan-nyilvántartást és digitális 

másolat készítését. A támogatásigénylést és az ellenorzést is megkönnyíti, ha a földhasználó a 

helyi földhivatalból kataszteri térkép másolatot kap, amelyre berajzolja az általa használt 

mezogazdasági parcellákat és így nyújtja be kérvényét. 

 

7.4.1. A kataszteri parcella alapú rendszer és a DAT 

 

A kataszteri parcella alapú rendszer kialakításakor figyelembe veszik a DAT szabványban 

eloírtakat. A DAT adatmodelljében a PAR szempontjából a földrészletnek, az alrészletnek és 

a határvonalnak van különös jelentosége, amelyek jelentését a következokben ismertetem. A 

DAT földrészleteknek tekinti a mesterséges és természetes földfelszíni és felszínközeli 

alakzatoknak alakhuen, esetenkénti általánosítással (generalizálással) és kölcsönös viszonyuk 

kifejezéséhez szükséges tartalmi részletekkel történo számítógépes leképzését adatbázisban, a 

szabványban eloírt követelmények szerint [7-5]. A DAT tartalmazza az ingatlan-

nyilvántartási adatokat is. A DAT-ban a földrészletek felelnek meg a kataszteri parcella 

fogalmának, amelyek a föld felszínének természetben összefüggo, igazgatási és belterületi 

határokkal - közterület esetén elágazásokkal és keresztezodésekkel - meg nem szakított olyan 



 

területét jelentik, amelynek minden részén azonosak a tulajdoni és a kezelési viszonyok. 

Földrészlet továbbá a kialakított építési telek a tulajdoni, kezelési és földhasználati 

viszonyoktól függetlenül. Az alrészlet úgy jelenik meg, mint valamely földrészleten belül 

található, egymástól eltéro muvelési ágú és az ingatlannyilvántartási jogszabályokban eloírt 

területi mértéket meghaladó részterület. A határvonal egydimenziós elemként jelenik meg. 

 

7.5. A KSH ÜST alkalmazhatósága a PAR megvalósítására 

 

Bár a KSH-nak nincsenek ilyen irányú elképzelései az ÜST projektben mégis olyan 

térinformatikai rendszer került kialakítása, amely sokban hasonlít a parcella azonosító 

rendszer muködéséhez. A következokben arról írok, hogy a projektben eloállított termék 

miben hasonlít a PAR-hoz. A két rendszer funkcióstruktúráját megfigyelve szembetuno, hogy 

több közös elem van. Az ÜST-ben szereplo elektronikus térkép-könyv eszközstruktúrájában a 

térképi vonatkozású adatok alrendszer majdnem teljes mértékben megfelel a PAR referencia 

alrendszer eszközének. Az ÜST esetén a település, a fekvés, a földrészlet szerepel 

objektumként, míg a PAR esetében a referencia parcella. Az ÜST-ben a szolo- és gyümölcsös 

ültetvények geokód alapján történo azonosítása a parcella azonosító rendszerben a referencia 

parcella azonosításának felel meg. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindkét rendszerben 

mezogazdasági területek helyrajzi vonatkoztatása történik. A különbség a jog szempontjából 

számottevo. A geokód tartalmazza az ültetvény térbeli helyzetére vonatkozó attribútumokat, 

helyrajzi számát, fekvését, a terepkörzetet, az ültetvény sorszámát, és a NUTS területi 

egységet, ami az IIER-ben is meg kell, hogy jelenjen. A PAR-ban is a referencia parcellák 

térbeli vonatkoztatása a geokód bevezetésével érheto el. Az ÜST projekt során készült KSH 

GIS koncepció specifikálja a geokód bevezetésének témakörét. A környezeti objektumokat 

mindkét rendszer 1: 10000 méretarányú absztrakciós szinten azonosítja, ami biztosítja a PAR 

geometriai pontosság követelményét is. Az adatbázisok karbantartása mindkét rendszerben 

ugyanazt a folyamatot öleli fel. A problémát a változások grafikus rendszerben való kezelése 

jelenti. Az ÜST és elore láthatóan a PAR esetében is egyértelmuen a GPS lesz a geometriai 

változások méréseinek eszköze. Természetesen az általános térinformatikai funkciók is 

mindkét rendszerben megjelennek. A két rendszer térképi háttere sok tekintetben hasonló. A 

PAR-ban lehetoség van raszteres térképet háttérként használni, és erre épülnek a referencia 

parcellák, termelési régiók és közigazgatási határadatok vektoros formátumai. Az elektronikus 

térkép-könyv külterületi raszteres térképei lefedik az egész ország területét, és lehetové teszik 

a statisztikai adatok helyrajzi vonatkoztatását. A raszteres térképek méretaránya és pontossága 



 

kielégíti a parcella azonosító rendszer térképi igényét. A térkép ültetvény szinten azonosítja az 

objektumokat. Az elektronikus térkép-könyv és a kapcsolt adatbázis kibovítve képes az összes 

mezogazdasági terület statisztikájának támogatására is, azaz a mezogazdasági parcellákat 

egyedileg azonosíthatná. Ehhez a mezogazdasági parcellák meghatározása és a határvonalak 

vektorizálása után létre kellene hozni a mezogazdasági parcellák geokód állományát. 

Megoldás lenne, ha a raszteres térképeket nem vektorizálnák, csak kiegészítenék a 

mezogazdasági táblák vektoros adataival. Ebben az esetben a táblán belüli földhasználatot 

elhatároló vonalakat kellene rögzíteni. Az ÜST-ben szereplo ültetvények adatai a PAR-ban 

kontrollként hasznosítható lenne. A PAR topológikus struktúrájú adatmodellel kell, hogy 

rendelkezzen a szomszédsági muveletek hatékony elvégzése miatt. 

 

A PAR kialakítása projektmenedzselési és informatikai szempontból is hasonló az ÜST 

kialakításához. Az ÜST induló szakaszában sikeresen mozgósították a projektben szereploket, 

így hamar megkezdodhetett az érdemi munka. Az átfogó rendszertervezési dokumentum 

pontosan eloírta a rendszertervezés tevékenységeit és tisztázta a felelosségeket. A 

projektmenedzselés és a minoségbiztosítás gondosan kidolgozott szálakon futott. Minden 

tevékenységet dokumentáció zárt le, ami a felek által elfogadásra került. A projektben 

érintettek között sikerült megteremteni a kommunikáció hatékonyságát. A rendszerfejlesztésre 

nagy hangsúlyt fektettek, amivel elérték, hogy a folyamat során a leheto legkevesebb hiba 

merült fel. A GIS fejlesztés inkrementális szoftverfejlesztési módszere a vízesés modell 

szerint történt, ami magában foglalta az alkalmazás követelményeinek meghatározását, a 

rendszer tervezését, a részletes tervezést, a kódolást és hibakeresést, modul tesztelést, 

integrációs tesztelést, muködtetést és karbantartást. A rendszer installációja és a KSH 

munkatársak betanítása szintén kulcsfontosságú tevékenység. A PAR kialakításánál is 

érdemes meghatározni a muködteto szervezet GIS koncepcióját, amely tartalmazza jövobeli 

fejlesztési irányokat, a rendelkezésre álló technológiákat, technikákat és szabványokat. A 

rendszertervezéshez érdemes egy átfogó tanulmányt készíteni, amely világosan eloírja a 

szakasszal kapcsolatos teendoket. A felek közötti jó kommunikáció kialakítása meghatározó 

tényezo lehet a projekt sikeressége szempontjából. A rendszertervezés és beszerzés a PAR 

kialakításánál is párhuzamosan történik. A GIS bovítmény elkészítésénél ugyanazok a lépések 

játszódnak le. Érdemes bemutatókat tartani a fejlesztés közben. Az oktatási tevékenység is 

megjelenik a PAR-ban, hiszen a munkatársakat be kell tanítani a rendszer kezelésére. Az 

ÜST-ben szerzett oktatási tapasztalatokat fel lehet használni a PAR-ban is. Az installáció 

folyamata gyakorlatilag ugyanaz a két projekt esetében. Ezek alapján megállapítható, hogy az 



 

ÜST kialakításában szerzett tapasztalatokat és a rendszertervezés módszertanát is fel lehet 

használni a PAR kiépítésénél. 

 

7.6. A megoldás kialakításának legfontosabb kérdései 

 

A megoldási javaslatok objektív módon való összehasonlításához kérdéseket fogalmaztam 

meg a különbözo megközelítésekkel kapcsolatban. A megoldási javaslatok egymással 

összehasonlítva véleményem szerint a következo kérdésekre adott válaszaikban különböznek 

leginkább. 

 

Mi a lényegi eltérés a három kezdeményezés között? 

A lényegi eltérést a PAR térképi háttere és a referencia parcellák típusa jelenti. A FÖMI 

szerint ortofotók természetes határú táblákkal, az NKP Kht. szerint DAT formátumú 

kataszteri térképek kataszteri parcellákkal, az ÜST eredményeképpen pedig raszteres 

kataszteri térképek geokódolt mezogazdasági parcellákkal képeznék a rendszer alapját. 

 

Mennyire helyénvaló a természetes határú tábla megközelítés Magyarországon? 

Az Unió a csatlakozó országoknak az ortófotó és természetes határú tábla alapú rendszert 

ajánlja. E mögött az a megközelítés is szerepet játszhat, hogy ezen országok jelentos részében 

(pl. Bulgária, Ciprus, Lengyelország, Románia, Szlovákia Felvidéken kívüli területe) a mai 

napig nincs kataszter, illetve hagyományai sincsenek, továbbá a nagyméretarányú 

térképellátottság nagyon gyenge vagy teljesen hiányos. Magyarország viszont nem sorolható 

ebbe a körbe. Hazánk az elmúlt 150 évre visszamenoleg folyamatosan vezetett igen pontos 

kataszteri rendszerrel rendelkezik, amely Európa szerte megállja a helyét. 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. A rendszer hátterét képezo térkép hazánkban foleg sík felszínu 

területeket ábrázol. Egyes szakértok szerint ezért nem szükséges ortofotót készíteni, az esetek 

nagy részében elég lenne a szkennelt és EOV-ba transzformált légifelvétel is. A fekete-fehér 

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

elterjedni. Úgy vélem, hazánkban jelenleg a birtokrendezés elotti állapotban érdemes nagyon 

óvatosan megfontolni a természetes határú táblán alapuló megközelítést. 

 

 



 

Mennyire helyénvaló az Ilot (gazdálkodói terület) megközelítés Magyarországon? 

Az Ilot a francia hagyományokkal hozható összefüggésbe. A rendszer a magyar 

birtokszerkezettel, a családi birtokokkal nem összeegyeztetheto, esetleg amennyiben 

megmaradtak volna a termeloszövetkezetek, akkor lenne értelme az Ilot alapú rendszer 

üzemeltetésének. 

 

Mennyire helyénvaló a kataszteri parcella megközelítés Magyarországon? 

Hosszú távon helyénvaló, rövidtávon igen nagy a költsége. Magyarországon az ingatlan-

nyilvántartás és annak kataszteri térképi alapja teljesköru és hiteles. Igen nagy 

hagyományokkal rendelkezünk a kataszteri térképezésben. A földhivatalokban rendelkezésre 

álló adatok a nemzeti vagyon részét képezik, nagy értéket képviselnek, melyeknek további 

felhasználásáról tervezetten gondoskodni szükséges. Úgy tunik, hogy hosszú távon a 

kataszteri térképek fogják képezni a PAR alapját. A DAT igényeit is kielégíto külterületi 

kataszteri térképek eloállítása azonban igen nagy költséggel és idovel jár. A kataszteri parcella 

referencia parcellának való felhasználásánál a problémát az jelenti, hogy az csak a jogi határt 

rögzíti. Azonban kiegészítve a muvelési ágak adataival és a területet bérlok adataival 

kielégítheti a PAR igényeit. 

 

Mennyire helyénvaló az ÜST térképeinek használata? 

Módosításokkal helyénvaló. Az ÜST térképi hátterét a földmérési térképek 1: 10000 és 1: 

4000 méretarányú EOV-ba transzformált raszteres térképe képezi. Az egész ország területére 

rendelkezésre áll, tehát azonnal használható. Az alapréteget képezo raszteres térképbol 

viszonylag rövid idon belül ki lehet nyerni a PAR felállításához szükséges vektoros adatokat. 

Tartalma ezért lecserélheto vektoros állományokra. Az alaptérkép változásvezetése az IIER 

szempontjából nehézkesen megoldott, a korábbi kataszteri térképek minoségével kapcsolatban 

kételyek merülnek fel (szakadások, átfedések az egyes települések között). 

 

Mi legyen a kiválasztás elsodleges szempontja? 

A költséghatékonyság, mint minden muszaki beruházás esetében. Az uniós döntési 

eljárásokkal összhangban a döntés érdekében csak a pénzben kifejezheto tényezoket lehet 

figyelembe venni. Az unió az objektív és áttekintheto döntések meghozatalát támogatja. A 

versenyeztetés elso körében a pénzben nem kifejezheto szempontok csak igen-nem 

kritériumként vehetok figyelembe (pl. környezetvédelmi követelményeknek, kisebbségi 



 

jogoknak való megfelelés stb.). Így a különbözo megközelítések összevetésénél a 

költséghatékonyságot szükséges figyelembe venni. 

 

Fontos-e az integrálás a kataszterrel? 

A katasztert az adófizetés miatt hozták létre az ókorban. Egyik fontos szerepe ma is ez lehet. 

Megkülönböztetünk pozitív és negatív adót. Az IIER esetében a negatív adóról van szó, 

hiszen állami támogatást folyósítanak a gazdáknak. Akár pozitív, akár negatív adóról van szó, 

a kataszter szempontjából ugyanazokat az objektumokat szükséges tárolni, így fontosnak 

tartom a kataszterrel való integrálást. 

 

Milyen idotávra készüljön a rendszer? 

Az uniós agrártámogatási rendszer a jövoben várhatóan átalakul, elore láthatóan csökkenni 

fog szerepe és valószínu, hogy fokozatosan nemzeti finanszírozásra térnek át. Amennyiben 

2004-ben csatlakoznánk az Unióhoz, addigra igen nehezen lehet befejezni a teljes IIER 

kiépítését. Sok idot elvesz a térképi háttér kialakítása. Hosszú távon érdemes a kataszteri 

parcella alapú rendszerben gondolkodni, rövidtávon viszont megfontolandó az ÜST 

eredményeinek felhasználása. 

 

Lehet-e kombinálni a három megoldást? 

A három megoldást a rendelkezésre álló kevés ido miatt lehet kombinálni. A térinformatikai 

infrastruktúra dinamikusan változó. Egy adott pillanat költséghatékony megoldása már nem 

biztos, hogy egy nagyobb idoszakot figyelembe véve a leghatékonyabb. A muszaki 

megoldások között van lehetoség az átmenetre, nincs erre vonatkozó muszaki akadály. 

 

Ésszerú-e az áttérés a megoldások között? 

Megállapítható, hogy nem minden esetben ésszeru az áttérés egyik rendszerrol a másikba. Az 

NKP Kht. megoldása nem nyitott, a FÖMI megoldása az NKP felé nyitott, míg az ÜST 

mindkét rendszer felé biztosítja a gazdaságos áttérés lehetoségét. 

 FÖMI NKP ÜST 

FÖMI X + _ 

NKP Kht _ X _ 

ÜST + + X 

 

4. táblázat Áttérés a különbözo megoldások között 



 

7.7. Kezdeményezések értékelése, összehasonlítása 

 

Az összehasonlítás folyamata mindig szubjektív, objektív szempontokat nehéz találni, az 

elonyök és hátrányok megalapozása az elozo fejezetben történt. 

 

FÖMI  

Az intézet eros távérzékelési tudásbázisát használja ki megoldásában. Az olyan irányú 

elképzelés, miszerint a rendszer alapját ortofotók képeznék és az ellenorzésben is ortofotókat 

használnának plusz költségeket von maga után. A költségekbol faragni lehetne, ha az 

ortofotók helyet az arra indokolt esetekben, elsosorban erosen sík területen EOV-ba 

transzformált légifelvételeket használnának. Az ortofotókról mesterséges intelligenciával a 

természetes határú táblák kinyerése a jelenlegi birtokrendezés elotti állapotban 

megfontolandó. Az ellenorzésekben nagy szerepe lehet a távérzékeléses eljárásnak. A 

kiválasztott területek ellenorzése során érdemes különbözo idopontokban készített légi- vagy 

urfelvételeket használni. Magyarországon elsosorban a légifelvételek jöhetnének szóba, 

amelyeket kora tavasszal és nyáron kellene készíteni. Az adatbázis felállításához fel lehetne 

használni a FÖMI által gondozott 2000. évi légifelvételeket. A háttér frissítése a jelenlegi 

tervek szerint 5 évente történik. Célszeru megfontolni azt a lehetoséget is, hogy minden évben 

a terület 1/5-ét lefotóznák. Ez már tendenciákra is engedne következtetni. A kialakítás 

idejében a FÖMI megelozi az NKP Kht.-t, viszont az ÜST térképi hátterét gyorsabban fel 

lehet használni. Eros érv a FÖMI elképzelése mellett, hogy az uniós ajánlásokban elsosorban 

az ortofotó felhasználása szerepel. Ez abból is fakadhat, hogy a csatlakozásra váró országok 

kataszteri rendszerei gyengék, de a magyar kataszter különösen jónak mondható. 

 

NKP Kht. 

 

A szervezet kataszteri térképekkel kapcsolatos tevékenységek ismeretét kamatoztatná 

megoldásában. A földhivataloknál lévo kataszteri térképek nagy értéket képviselnek. 

Magyarországon a kataszteri térképezésnek nagy hagyományai vannak. Az IIER 

követelményeit azonban ezek a térképek nem elégítik ki, így szükség volna az egész országra 

terjedoen elkészíteni a DAT szabványban meghatározott digitális alaptérképet. Ez úgy tunik 

hosszabb folyamat eredménye lesz, tehát hosszú távon a kataszteri rendszer kialakítása tunik 

célszerunek. A kataszter közhitelesen tárolja az ingatlanok jogi tulajdonságait. Eredeti 

céljából adódóan eltér az IIER-tol, hiszen utóbbinál a földön gazdálkodót kell nyilvántartani. 



 

A kataszterhez kapcsolódó földhasználati nyilvántartás aktualizálása és ellenorzése fontos 

feladat. Kb. három millió referencia parcellát kellene nyilvántartásba venni. A földhivatali 

infrastruktúra javítása kívánatos annak érdekében, hogy megvalósuljon a TAKAROS 

muködoképes földmérési térképkezelo és változásvezeto modulja. Szükség volna a 

TAKAROS nagybani adatátvezeto rendszerének megoldására is, ami segítené az ingatlan-

nyilvántartást és digitális másolat készítését. A kataszteri rendszer átalakulás elott van, hiszen 

a birtokrendezés még nem játszódott le. 

 

ÜST térképi háttere: 

Az egész országot lefedo raszteres térkép geometriáját tekintve megfelel az IIER 

követelményeinek. A raszteres háttértérképbol kinyerhetok olyan vektoros információk, 

amelyekkel a referencia parcella tárolása megoldásra kerülne. A térképi háttér azonnal 

használható. A geokódolás kiterjesztheto a mezogazdasági parcellákra. A geokód tartalmazza 

az ültetvény sorszámát, helyrajzi számát, fekvését, a terepkörzetet és a NUTS területi egység 

kódját is. A térkép változásvezetése nehézkes, jelenleg egy-egy szelvényt ki kellene cserélni 

változás bekövetkezése esetén. Az igazi megoldást a vektorizálás jelentené, amire meg is 

volna a lehetoség. A geokódok változásvezetése viszonylag egyszeru és gyors GPS méréssel 

történhet. Az ÜST alapján igen gyorsan fel lehetne építeni a PAR térképi hátterét, és 

viszonylag alacsony költségu rendszer alakítható ki segítségével. E megoldás biztosítja a 

FÖMI és az NKP Kht. megoldása felé az átjárást. Tehát a jövoben nagyobb plusz költségek 

nélkül a térképi referencia kicserélheto. Hátránya lehet a rendelkezésre álló földmérési 

térképek jelenlegi gyengébb minosége és az, hogy a mezogazdasági parcellák az ültetvények 

jogi vonatkozásától eltéroek. A projektben szerzett - elsosorban a geokód és az azonosító 

rendszer kialakítási - tapasztalatokat fel lehetne használni a PAR kialakításánál. 

 

A következo ábra mutatja a különbözo megközelítések összehasonlítását a legfontosabb 

elonyök és hátrányok figyelembe vételével. 
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7.8. Javaslatok 

 

Javaslom az ÜST adatok metadat leírásának elkészítését. 

Az ÜST rendszer adatainak más célokra való felhasználásához szükség van a metaadat 

leírásra. A metaadatok leírását nem foglalták bele a szerzodésbe, és a KSH sem tett ilyen 

irányú kezdeményezéseket. 

 

Javaslom, hogy az FVM FTF ismerkedjen meg közelebbrol az ÜST térképi alrendszerével 

annak érdekében, hogy a projekt tapasztalatokat hasznosítani tudják a PAR kialakításánál. 

Az ÜST projektben egy év alatt épült ki a szolo- és gyümölcsös ültetvények térinformatikai 

kezelése, amelynek alapját a geokód koncepció képezi. A térképi hátteret figyelembe véve 

sok hasonlóság figyelheto meg a PAR térképi hátterével. 

 

Megfontolásra javaslom, hogy a vizsgálat során készüljön el azonos szempontú 

költséghatékonyság vizsgálat. 

A térinformatikai infrastruktúra dinamikusan változó. Egy adott pillanat költséghatékony 

megoldása már nem biztos, hogy egy nagyobb idoszakot figyelembe véve a leghatékonyabb. 



 

Ezért különbözo idotávokra érdemes elkészíteni a költséghatékonysági vizsgálatot a 

különbözo térképi alapú rendszerek felállítására és üzemeltetésére vonatkozóan. 

 

A kialakításnál ne vessék el a kombinált megoldást. 

A rendelkezésre álló szuk ido miatt érdemes megfontolni a különbözo rendszerek 

komponenseinek együttes használatát. Ehhez olyan térinformatikai háttérre van szükség, ami 

ilyen szempontból rugalmas. 

 

Javaslom, hogy különösen vegyék figyelembe a rendszer jövojét. 

Olyan térinformatikai szoftvert érdemes választani, amely mindhárom térképi hátteret tudja 

kezelni. A távérzékelés nemzetközi tendenciáit érdemes figyelembe venni. A muholdképek 

ára jobban csökken az ortofotók árával szemben. Igen jó költségarány érheto fel a 

távérzékeléses módszerek használatával. A kataszteri rendszerbe való integrálást hosszútávon 

meg kell fontolni. A politikai hátteret is érdemes figyelembe venni. 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 fejlodésu 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. 

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

bonyolult szabályozásokat egyszerusítik. A PAR idovel valóban területalapúvá válhat úgy, 

hogy a jelenleg támogatott terményeket és állatokat összevonják. 

 

Következtetés 

 

Véleményem szerint a gyakorlati megvalósítás a FÖMI és az NKP Kht. megközelítése között 

van. Amennyiben rövid ido állna rendelkezésre a rendszer felállítására, érdemes megfontolni 

az ÜST által kínált lehetoséget, hisz rövidtávon, viszonylag olcsón, meglévo raszteres térképi 

hátterével, a referencia parcellák digitalizálásával és a geokód bevezetésével ábrázolhatná a 

referencia parcellákat, ezzel kielégítve a PAR térképi igényeit. 



 

8. Konklúzió 

 

Az „ÜST” projektben diplomamunkám készítésének keretében vettem részt. Elkészítettem a 

projekt internetes honlapját is, azonban nemcsak a projekt marketinggel ismerkedtem meg, 

hanem a térinformatikai projektek menedzselésével, megvalósításával, az uniós 

agrárstatisztikával és mezogazdasági információs rendszerekkel. 

 

A dolgozat témája úgy került kiválasztásra, hogy a projekt számára fontos kérdést közelebbrol 

megvilágítsak. Mind a támogató Európai Bizottság PHARE szervezete, mind a projektgazda 

KSH, mind pedig a kivitelezo BlomInfo Konzorcium számára fontos kérdés, hogy hogyan 

viszonyul a projekteredményként eloálló térinformatikai rendszer más hazai KAP-hoz 

kapcsolódó térinformatikai rendszerekhez. A dolgozatban az uniós követelményekbol 

kiindulva igyekeztem áttekinteni a statisztikai és az adminisztrációs elvárásokat. 

 

Mivel egy új intézmény kialakítása egy projektben testesül meg, így fontos kérdés a projekt 

irányítás során szerzett tapasztalatok hasznosíthatósága az IIER kialakításában. Az IIER 

megvalósításában hazánk viszonylagos lemaradásban van. A gyors és költség hatékony 

megoldás kérdésének mérlegelése igen aktuális probléma. Az IIER térinformatikai 

vonatkozása jelentos. A kérdésnek többféle muszaki megoldása él az uniós tagállamokban. 

Magyarországon is két eltéro muszaki koncepció versengését figyelhetjük meg. Az egyiket a 

FÖMI, a másikat az NKP Kht. képviseli. A dolgozatban megvizsgáltam, hogy mennyiben 

tekintheto a két megközelítés közötti különbséget áthidaló rövid távú megoldásnak az ÜST 

projekt eredményeként eloállt elektronikus térkép-könyv hasznosítása. Figyelembe véve a 

projekt tapasztalatok hasznosíthatóságát arra az eredményre jutottam, hogy rövid távon az 

ÜST-re alapozhatóan lehetséges elkészíteni a parcella azonosító rendszert. 

 

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

során 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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