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1.

BEVEZETÉS

Hazánk 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, de az ezt megelőző
időszak, a csatlakozásra való felkészülés jelentős terheket rótt az ország egész
gazdaságára. Annak érdekében, hogy megvalósuljon a jogharmonizáció, számos
feladatot kellett elvégeznünk. Elmondható, hogy nemcsak kormányzati szinten, hanem
az egyének, s a vállalkozások körében is jelentős eredményeket értünk el.
A csatlakozási tárgyalások egyik legkritikusabb, legszélesebb és a legtöbb problémát
felvető része - Magyarország esetében is, hasonlóan az Európai Unió korábbi
kibővítéseihez – a mezőgazdaság volt.
Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának (KAP) átvétele megkövetelte az uniós
támogatások igénybevételéhez szükséges intézményi rendszer kiépítését, hiszen
megfelelő szintű kialakítása feltétele annak, hogy hazánk részesedjen a közösségi
költségvetés legnagyobb hányadát kitevő közvetlen területalapú támogatásokból.
Ennek keretében létrehozták SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ
jogutódjaként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (MVH). Az MVH látja el
az EU EMOGA Garancia Alapjának keretében folyósított agrártámogatások akkreditált
kifizető ügynökségének szerepét, amely keretében teljesíti az Integrált Igazgatási és
Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetésével járó kötelezettségeket.
Az IIER egyik fontos alrendszere a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
(MePAR), melynek kiépítése az elmúlt évek egyik legnagyobb szabású térinformatikaitávérzékelési projektje volt Magyarországon.
A MePAR az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos országos földterület-azonosító
rendszere. Kizárólagos abban az értelemben, hogy a földterülethez kapcsolódó részben,
vagy egészben európai uniós támogatások igénylése során csak ennek az azonosítási
rendszernek az adatait lehet használni.
Ezt a tényt alapul véve szakdolgozatomban a MePAR bemutatását tűztem ki célul
(szekunder adatok felhasználásával), és ennek ismeretében megvizsgáltam, hogy a
Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán kialakított Georgikon
Térképszerverrel kapcsolatban milyen irányú fejlesztéseket lehetne eszközölni.
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2.

IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1.

Parcella Azonosító Rendszerek

A 3508/92. számú rendelet 4. cikkelye kimondja, hogy a parcella azonosító rendszernek
(PAR) az ingatlan-nyilvántartási térképen és dokumentumokon, térképi referencián,
vagy légi-, illetve űrfelvételen (vagy ezek kombinációin) kell alapulnia.
A közösség államaiban földkataszterre, mezőgazdasági parcella alapú rendszerre, vagy
táblanyilvántartásra alapuló rendszereket valósítottak meg. Mindegyik típusnak vannak
előnyei és hátrányai, és a megközelítés kiválasztását az adott országban alapvetően a
földügyi adatok és térképek állapota, rendelkezésre állása befolyásolta. Ezekből
kiindulva, a tagállamok által – különböző megközelítésből – adaptált első generációs
rendszerek a következők szerint csoportosíthatóak:
Európai Unióban alkalmazott azonosító rendszerek:
1. Földkataszterre épülő rendszerek
Ezek elsődleges adataikat a kataszterből veszik. A kataszterben alapvetően minden
földrészlet határvonalát rögzítik, egyedileg azonosítják őket, illetve megteremtik a
kapcsolatot a tulajdonos szintén nyilvántartott adataihoz. A kataszterben valamennyi
földrészlet területe pontosan ismert. Sok ország, különösen azok, amelyek történelmük
során adókataszterrel rendelkeztek, további adatokkal bírnak a földrészletekről, amelyek
például a földhasználatot, a földminőséget és -értéket írják le.
Ha a földkatasztert használják, akkor annak a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:
¾ minden földrészletnek analóg (térképi), vagy digitális leírása kell legyen,
¾ minden földrészlet egyedi azonosítóval kell bírjon,
¾ a jogilag rendezett tulajdonú földrészletnek a földfelszínen műszakilag
meghatározott határvonallal kell rendelkeznie,
¾ a nyilvántartásnak vagy már kell rendelkeznie az Integrált Igazgatási és
Ellenőrzési Rendszer (IIER) által megkívánt földhasználati információkkal, vagy
pedig alkalmas alapját kell képeznie ezek későbbi rögzítésének,
4

¾ kataszteri adatoknak gyakorlatilag meg kell egyezniük az aktuális terepi állapottal,
mert csak így biztosíthatóak a valóságnak megfelelő adatok
Az egyedi kataszteri (földnyilvántartási) azonosító – amit az illetékes szakhatóság, vagy
a mezőgazdasági minisztérium tart karban – képezi az alapját az alfanumerikus parcella
azonosító rendszernek. E rendszerben a mezőgazdasági terület határok nem mozognak
éves szinten, jóllehet a földhasználat ez idő alatt változni fog.
Ausztria, Olaszország, Spanyolország, Luxemburg és számos német tartomány azok az
országok, amelyek a kataszterre alapozzák rendszerüket.
2. Új, nem a kataszterből levezetett parcella alapú rendszerek
Ezek a rendszerek abból indulnak ki, hogy jó minőségű, az egész országot lefedő olyan
nagyméretarányú térképek állnak rendelkezésre, amelyek ábrázolják a meglévő
mezőgazdasági területek határvonalait. Rendszerint nincs kataszter (pl. Egyesült
Királyság), avagy az aktuális terepi határvonalak nem felelnek meg a jogilag rögzített
kataszteri határoknak, illetve a kataszter önmagában nem tekinthető olyan minőségűnek,
hogy azt alapként használhassák fel.
Más országok esetében nincs tradíciója az adókataszternek, vagy a földhasználat nem
került rögzítésre a kataszter által meghatározott földrészletek vonatkozásában, vagy
alkalmatlan módon került rögzítésre. Számos esetben az aktuális földrészlet teljesen
eltérő képet mutat a jogilag rögzített földrészlettől.
Ezekben az esetekben a megközelítés az, hogy a szakhatóság a nagy méretarányú
térképen található parcellákat azonosítja, a gazdálkodó pedig egy térképmásolaton
megjelöli azt a területet, ami a használatában (tulajdonosként, bérlőként) van és ezáltal
rögzíti a földhasználatot a meghatározott, és azonosítóval ellátott parcellákra
vonatkozóan. Egy másik változata ennek a megközelítésnek az, amikor a vázlat
készítést az illetékes hatóság hajtja végre, és nem a gazdálkodó.
Belgium, Hollandia, Portugália, Egyesült Királyság azok az országok, amelyek ezt a
rendszert valósították meg. Vannak eltérő változatok is, ahol a mezőgazdasági parcellák
táblákba vannak foglalva, pl. Dánia, Svédország.
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3.

Tábla alapú rendszerek

Ezek a rendszerek nem kísérelnek meg azonosítani egyedi mezőgazdasági parcellákat,
inkább mezőgazdasági használatú táblákat azonosítanak. Ennek akkor lehet előnye, ha
az önálló parcellák nagyon kicsik, vagy jó minőségű, naprakész adat nem áll
rendelkezésre.
A táblák meghatározása egyértelműen felismerhető földfelszíni jellemzők alapján
történik, és gyakran ezek a jellemzők ortofotón is fellelhetők, megengedve a független
ellenőrzést. Miként a parcella alapú rendszerek, ezek a rendszerek is a rendelkezésre
álló, nem megfelelő adatok miatt kerültek kialakításra. Ahol az induláskor egy új
rendszer kerül létrehozásra, ott hajlamosak a tábla alapú megközelítésre, légifelvételek
és ortofotók használata ugyanis egymástól független tábla térképek gyors elkészítését
teszi lehetővé. Néhány ország (Dánia, Svédország) a tábla alapú rendszert a
mezőgazdasági parcellákkal kombinálja, ami nagy megbízhatóságot ad.
A tábla határok karbantartásának abban vannak a nehézségei, hogy a határok egyik
évről a másikra változhatnak (különösen ha egyéni gazdálkodók által érintettek).
Ugyancsak problémás az egyedi azonosító karbantartása. Általában azt mondhatjuk,
hogy ezek a rendszerek a mezőgazdasági hatóság teljes ellenőrzése alatt állnak.
Dánia és Svédország (parcella csoportok), Finnország (gazdálkodó által meghatározott
táblák), az öt korábbi NDK tartomány (gazdálkodó által meghatározott táblák),
Franciaország (részben alkalmazza), Görögország, Írország és Portugália azok az
országok, amelyek ezt a rendszert valósították meg.
Az EU egyes tagállamaiban kialakított parcella azonosító rendszerek tulajdonságait
tartalmazza a következő táblázat.
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1.

táblázat: Az EU-ban bevezetett parcella azonosító rendszerek főbb jellemzői
Ország

Ausztria

Elsődleges
geometriai
adatforrás
kataszteri térkép

Belgium

Ortofotó

Dánia

Digitális
topográfiai
térkép, ortofotó

Egyesült
Királyság
Finnország

Franciaország

Görögország
Hollandia

Jellemzők
PAR a meglévő kataszteri térképekre épül, és
előnyomtatott formában kerül kiadásra.
A parcellákat és a táblákat a gazdálkodók
adják meg. A rendszerépítés 1996-ban
fejeződött be.
Új rendszer, amelyben a PAR ortofotón
digitalizált parcellákra épül. A parcellák
ortofotón évente beazonosításra kerülnek. A
rendszerépítés 1996-ban fejeződött be.
PAR táblákra épül, amelyeket digitális
vektortérképen
azonosított
parcellák
képeznek.

Ezek
egy
A3-as
színes,
minden
gazdálkodónak
nyomtatott
formában
kiadásra kerülő ortofotó fedvényeként
jelennek meg 1998. óta. A táblákat az
illetékes minisztérium határozza meg. Az
alaprendszer építése 1996-ban fejeződött be.
OS térképei
PAR
geokód
referenciára
épül.
Gazdálkodónként
térképkivonatok
készülnek. A rendszerépítés 1997-ben
fejeződött be.
Topográfiai
Új rendszer, amelyben a PAR még fejlesztés
térkép,
alatt áll, de a topográfiai térképekre és a
légifelvétel
légifelvételekre fog épülni. A táblákat a
gazdálkodók határozzák meg.
Földnyilvántartás Vegyes rendszer, amelyben a PAR részben a
és táblatérképek földnyilvántartási adatokra, részben a
gazdálkodók által meghatározott táblákra
épül.
Az alaprendszer építése 1996-ban fejeződött
be.
Ortofotó
Új rendszer, ami fejlesztés alatt áll. PAR-hoz
az illetékes minisztérium által meghatározott
és ortofotón digitalizált táblákat használ.
digitális
topo- PAR topográfiai térképen kialakított táblákra
gráfiai
térkép, épül. Térképeket ügynökség szállítja. A
kataszteri térkép, rendszerépítés 1997-ben fejeződött be.
légifelvétel
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Írország

Ortofotó

Luxemburg

kataszteri térkép

Németország

kataszteri térkép,

Olaszország

topográfiai
térkép
kataszteri térkép

Portugália

Spanyolország
Svédország

Új rendszer, amelyben a PAR digitális
ortofotón meghatározott táblákra épül. A
rendszerépítés 1998-ban fejeződött be.
PAR
földnyilvántartásra
épül.
A
rendszerépítés 1996-ban fejeződött be.
PAR mezőgazdasági parcellát vagy táblát
azonosít, földnyilvántartási adatok alapján.

PAR a kataszterre épül. A rendszerépítés
1996-ban fejeződött be.
ortofotó
PAR táblákra épül. A parcellákat ortofotón
határozzák
meg.
Gazdálkodónként
térképkivonatok készülnek. A rendszerépítés
1997-ben fejeződött be.
földnyilvántartás PAR a földnyilvántartási adatokra épül. A
rendszerépítés 1995-ben fejeződött be.
digitális térkép, PAR táblákra épül. Gazdálkodónként
ortofotó
térképkivonat készül. A rendszerépítés 1997ben fejeződött be.
Forrás: NIKLASZ /2001/

Magyarországon bevezetett táblaazonosító rendszer
A közvetlen mezőgazdasági parcella-alapú hivatkozási rendszertől eltérő (pl. fizikai
blokk-, termelői blokk-, vagy kataszteri parcella-alapú) hivatkozási rendszerek
használatára azért van szükség, mert a tényleges használathoz igazodó mezőgazdasági
parcellák

a

használat

változékonyságának

megfelelően

évről-évre

nagyfokú

változékonyságot mutatnak, így közvetlen azonosításuk és nyilvántartásuk óriási
többletterhet jelentene az agrárigazgatás számára. Az általános tagállami gyakorlatnak
megfelelően tehát szükség volt egy olyan földügyi hivatkozási rendszerre, amely
megfelelő mértékű stabilitást mutat és benne a mezőgazdasági parcellák egyértelműen
elhelyezhetők, azonosíthatók. Ezen túlmenően a rendszernek – összhangban az EU
legújabb követelményeivel – a parcella-azonosítást 2005-től térinformatikai rendszerben
kell megoldania.
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Hazánk esetében a rendszer kiválasztásakor a következő „nemzeti sajátosságokkal”
kellett számolni. Ezek közül néhányat kiemelve:
¾ Ugyan rendelkeztünk számítógépesített ingatlan- és földhasználat nyilvántartással,
de ezek aktualitását csökkenti a befejezetlen földprivatizáció, illetve az utóbbinál a
rendszeres ellenőrzés hiánya.
¾ Az ingatlan-nyilvántartási térképek elavultak és a zömmel földprivatizációból
származó digitális adatok aktualitása sok kívánnivalót hagy maga után.
¾ A mezőgazdasági birtokok elaprózódottak és jelentősen elvált egymástól a
földtulajdonlás és -használat.
¾ A gazdasági racionalitás azt kívánná meg, hogy rövid időtávban valósuljon meg
birtokkoncentráció, ami átalakítja a jelenleg regisztrált birtokszerkezetet.
1999. évtől kezdve folytattak vizsgálatokat arra vonatkozóan, hogy melyik rendszer
bevezetése lenne a legmegfelelőbb Magyarország számára. Az Európai Unió
szakembereinek javaslata alapján, valamint az előtanulmányok után az ún. fizikai
blokkokra épülő rendszer kiépítésére kerül sor. Ennek okai a fent említett nemzeti
sajátosságokra vezethetőek vissza.
Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó országok - egy kivétellel: Csehország - ezt a
táblaazonosítási rendszert választották.

2.2.

Táblaazonosítás alapegységei

2.2.1.

Mezőgazdasági parcella

A mezőgazdasági parcella (más néven mezőgazdasági tábla) egy olyan összefüggő
mezőgazdasági földterület, amelyen egyetlen termelő egyetlen növényfajt (vagy
növényfajtát) termeszt. A táblaképzés szempontjából egyetlen „növényfajnak” tekintjük
a kevert vetést, a pihentetett terület növényborítását és a mezőgazdasági területek
erdősítési programjában résztvevő területek erdőállományát is.
A mezőgazdasági tábla a földterülethez kapcsolódó támogatások esetében az
úgynevezett azonosítási alapegység, amelynek legfontosabb jellemzője, hogy a föld
használójához, megművelőjéhez kötődik, nem pedig a tulajdonoshoz. Természetesen,
ha valaki tulajdonosként műveli földjét, ő egyben földhasználó is. Másik fontos
9

tulajdonsága, hogy a ténylegesen művelt terület alapján határozható csak meg, tehát
területébe nem számítható bele pl. a művelt terület és az út közötti nem hasznosított
terület. Természetesen a mezőgazdasági táblák határai évről-évre változhatnak a
gazdálkodás jellegének és a vetés szerkezetének megfelelően (pl. vetésforgó esetén
ugyanazon a földterületen más és más mezőgazdasági tábla lesz évről-évre). De nem
csak a művelés határai és a művelt növények, hanem az egyes földterületek használói is
változhatnak. Ebből kifolyólag a táblánkénti nyilvántartás elképzelhetetlen, hiszen
ezeket a változásokat folyamatosan nyomon kellene követni. Ezért alkalmaznak
Európa-szerte a tábláknál tágabb, és időben kevésbé változékony határokkal rendelkező
egységeket, úgynevezett blokkokat a táblák azonosításának hivatkozási alapjául. A
földterület-azonosítás viszonyítási kerete így nem a mezőgazdasági tábla, hanem a
fizikai blokk, ami a mezőgazdasági tábláknál nagyobb egység.

2.2.2.

Fizikai blokk (MePAR referencia egysége)

A fizikai blokk fogalma
A mezőgazdasági táblák nagyobb tömbökben, úgynevezett fizikai blokkokban
helyezkednek el. A fizikai blokk a mezőgazdasági művelés szempontjából időben
állandó, a terepen azonosítható határokkal (pl.: utak, vasutak, csatorna, töltés, patak,
erdőszél, fasor stb.) rendelkezik, és többnyire azonos típusú művelés alatt lévő
földterületeket (pl. szántó, gyep, ültetvény, erdő stb.) foglal magába. Egy fizikai
blokkban általában több mezőgazdasági tábla van és területét több gazdálkodó is
művelheti. A blokkok országosan egyedi azonosítóval vannak ellátva, melynek
segítségével azonnal kideríthető az összes olyan adat, ami egy blokkra vonatkozik (pl.
hol helyezkedik el, mekkora a területe, stb.).
A fizikai blokkokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), illetve
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megbízásából a Földmérési és
Távérzékelési Intézet (FÖMI) alakította ki az egész országra kiterjedően. A fizikai
blokkon belül a különböző mezőgazdasági hasznosítások (pl. szántó, gyep, ültetvény,
erdő, halastó, mozaikos művelés stb.), valamint a beépített és infrastruktúrának használt
területek vannak elkülönítve. A blokk és belső elkülönített részei, határainak rögzítése
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korszerű eljárásokkal (légi- és űrfelvételek feldolgozásával) és helyszíni adatfelvételezéssel történt.
A fizikai blokk azonosítására a blokkazonosító szolgál. Az azonosítóban megjelölésre
kerül a fizikai blokk utolsó érvényesítésének éve is.
A fizikai blokkok kialakítása:
•

a fizikai blokkok az ország teljes területét lefedik

•

mezőgazdasági táblán semmiképpen sem megy át blokkhatár

•

a 2000. év alapján megállapított teljes szántott területet tartalmazza a blokk,
ebből a gazdálkodó a ténylegesen bevetett területet igényelheti csak

•

a szántó blokkok egyszerű, minél inkább tömb formájúak

•

a fizikai blokk a bruttó területének legalább 90%-ában homogén, azaz nem
tartalmaz 10%-nál több, nem kérelmezhető területet (pl.: táblaszegély,
facsoport stb.)

Egy blokkot három területadat jellemez:
1. a blokk összterülete,
2. a blokk nettó művelt területe, azaz a földalapú támogatásban igényelhető összes
támogatható terület,
3. a blokktérképen lehatárolt nem támogatható és a blokk domináns használatától
eltérő felszíndarabok területértékei.
Az adatokat megadása hektárban, két tizedes pontossággal történik.
A fizikai blokkon belül azon területek összessége, melyekre földterülethez kapcsolódó
támogatás jogosan igényelhető, adja a blokk támogatható területét. Ezt a területet úgy
kapjuk meg, ha a blokk összterületéből kivonjuk a nem támogatható területeket,
amelyek egyértelműen el vannak különítve a térképeken.
Ennek alapján ki kell zárni grafikailag a blokk területéből:
- 0,1 hektárt meghaladó nem termelő, vagy a blokk domináns földhasználati
kategóriájától különböző területeket
- 6 m-nél szélesebb és 100 méternél hosszabb lineáris elemeket (blokkon belüli
fasorok, táblaszegélyek, csatorna, patak, gát füves területe stb.)
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A nem támogatható területek leggyakoribb esetei a különféle lakó- és gazdasági
épületek, illetve a blokk területére eső kisebb facsoportok, csatornák. (1. ábra, 2. ábra)
1. ábra Nem támogatható területek I.

> 0,1 ha
bozótos terület

erdősáv a
szántó blokk

6 m-nél
szélesebb
táblaszegély
Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
2. ábra Nem támogatható területek II.

nem támogatható
majorsági
terület

Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
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A fizikai blokkok típusai
1. Szántóföldi mezőgazdasági terület (lehetőleg homogén blokkok)
Termeszthetnek rajta kalászos gabonát, kapás növényeket, takarmánynövényeket (szálas
takarmány, szemes takarmány, pillangósok vagy különböző takarmánykeverékek)
szántóföldi zöldségeket, olaj- és rostnövényeket, és ide tartoznak a pihentetett
területeken engedélyezett szántóföldi növények is.
Szántóföldi blokk esetén átlagosan 20-30 hektár méretű, maximum 10-15 (egyedi
esetekben

maximum

20)

mezőgazdasági

táblát

tartalmazó

blokk

tekinthető

megfelelőnek egy mezőgazdasági területen. Melléklet: elaprózott táblás terület,
nagytáblás terület. (1/a., 1/b. melléklet)
2. Önálló blokkot alkotó legelő, gyep, fás legelő (ahol a fáktól még a terület kb. 90%-a
legeltethető).
Állattakarmányozási célú hasznosítás módjai: kaszálás (gyep), legeltetés, vagy
mindkettő. A gyep és legelő lehet természetes társulás, vagy vetett, a természetes gyep
felülvetése is gyakori. Vetett gyepek talajművelési „csíkjai” az ortofotón hasonlók, mint
a gabonatábláké. A fás legelő esetében a normál használat az egész területre vonatkozik.
Az EU jogszabály (3887/92. sz. rendeletének 2-4-es cikkely) értelmében egy olyan
tábla, amelyen fák találhatók és haszonnövényt termelnek rajta, teljes területtel
mezőgazdasági táblának tekintendő, feltéve, ha a célterményt ugyanazon módon lehet
rajta termelni, mint ugyanazon környék fa nélküli területein. (2. melléklet)
3. Gyümölcs-, szőlő-, faültetvények
Az ortofotón ezek az ültetvények jól elkülöníthetőek, és felismerhetőek, bár
előfordulhatnak olyan esetek is amikor az ültetvények sorai között gyepesítenek. (3.
melléklet)
4. Vegyes állandó mezőgazdasági művelés (volt zártkert)
A zártkertet az ingatlan-nyilvántartás ma különleges külterület kategóriába sorolja.
Vegyes művelés alatt általában apró táblás területet értünk, szőlő, gyümölcs, gyep,
legelő, szántó váltakozásával. (4. melléklet)
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5. Összefüggő erdő, többnyire zárt koronájú bozótos terület (benne gyeppel, legelővel
vagy vadföldekkel) (5. melléklet)
6. Beépített területek
Ebbe a típusba tartoznak: infrastruktúra-település, iparterület, majorság, bánya,
meddőhányók stb. (6. melléklet)
A fizikai blokkok megoszlása
Összesen ~302.000 fizikai blokk fedi le az országot, a blokkok átlagos blokkmérete 32
ha (minden kategóriát beszámolva). Az egyes fizikai blokkokat tekintve a következő
megoszlásokat tapasztalták. (3. ábra)
3. ábra A fizikai blokkok eloszlása az egyes művelési kategóriák szerint

Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
A kördiagramon jól kivehető, hogy Magyarországon a fizikai blokkok legnagyobb
hányadát (52%) a szántók teszik ki. Az erdő (19%) illetve a gyep (13%) fizikai blokkjai
kisebb részt foglalnak el az összes fizikai blokkon belül.
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A szántók fizikai blokkjainak méret szerinti megoszlása exponenciálisan csökken a
területek nagyságának függvényében, ezt szemlélteti a következő diagram. (4.ábra)
4. ábra A fizikai blokk méret szerinti megoszlása
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Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
Mellékletben megtalálhatóak a gyep, ültetvény és az aprótáblás területekre vonatkozó
diagramok is. (7., 8., 9. melléklet)
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3.

A MEZŐGAZDASÁGI PARCELLA AZONOSÍTÓ
RENDSZER

3.1.

Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI)
A Földmérési és Távérzékelési Intézet 1967-ben alakult.
Az

Intézet

a

magyar

földügyi

és

térképészeti

tevékenység hatósági jogkörrel is felruházott, országos
illetékességgel

rendelkező

központi

földmérési

szervezete, költségvetési intézmény. Közvetlen szakmai
felügyeleti szerve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és
Térképészeti Főosztálya (FVM FTF).
A FÖMI szervezeti felépítése
A FÖMI központi költségvetési intézmény, non-profit orientált szervezet, amely 100%ban hazai állami tulajdonban van. Az általa elvégzendő feladatokat az egyes osztályok,
központok látják el. (5. ábra)
5.ábra. FÖMI szervezete

Forrás: www.fomi.hu/internet
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A Távérzékelési Központ
A Távérzékelési Központ feladatai:
•

országos központként a légifénykép- és műholdadatok beszerzése, tárolása,
előfeldolgozása és szolgáltatása, a felhasználók segítése képzéssel, információs
kiadványok terjesztésével,

•

alkalmazás-orientált

kutatási-fejlesztési

projektek

végrehajtása

hazai

és

nemzetközi szintű technológiák létrehozásával elsősorban a mezőgazdaság,
környezetvédelem, vízgazdálkodás, térképészet területén,
•

részvétel a nemzetközi és hazai távérzékelési tudományos szervezetek
munkájában,

•

a Magyar Űrkutatási Iroda bázisintézményeként hazai és nemzetközi kutatási
programok megvalósítása,

•

a Távérzékelési Központ a Landsat, SPOT, ERS, IRS-1C és Kozmosz adatok
nemzeti adatelosztója,

•

üzemelteti a több száz űrfelvételt tartalmazó archívumot, valamint a
műholdadatok és légifényképek feldolgozásához szükséges számítógépes
rendszert és színes fotólaboratóriumot.

A fenti említett feladatok ellátását az alábbi szervezeti felépítés biztosítja:
•

Mezőgazdasági Távérzékelési Osztály

•

Környezetvédelmi Távérzékelési Osztály

•

Távérzékelési Adatforgalmazási és Archiválási Osztály

Mezőgazdasági Távérzékelési Osztály
Az osztály fő feladata fejlett távérzékelési módszerek és technológiák kifejlesztése
(1980-tól), elsősorban a szántóföldi növénymonitoring területén, országos, megyei
szinten.
A növénymonitoring felöleli a pontos növényterület feltérképezését és területfelmérést,
a növényfejlődés számszerű jellemzését, követését és a pontos, megbízható terméselőrejelzést és termésbecslést.
Az űrfelvételek alapján végezhető - akár táblarészletekre kiterjedő - információ kivonás
további fő területei: a belvíz- és aszálykár területi lehatárolása, mértékének
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meghatározása. Mindezeket kiegészíti a távérzékeléssel megoldható és a hazai
felhasználók által igényelt perspektivikus módszerek, technológiák kifejlesztése.
Az osztály az EU harmonikus és alkalmazás-orientált módszerek és technológiák
fejlesztését hazai és nemzetközi projektekben önállóan, vagy az egyes nemzetközi
projektek hazai központi megvalósítójaként, koordinálójaként végzi.
Az osztály a kifejlesztett technológiák alkalmazásán alapuló országos szolgáltatások
bevezetésének feladatait ellátja.
A FÖMI feladatai
A FÖMI a magyar földügyi és térképészeti intézményhálózatnak a része (FVM FTF, 19
megyei és 1 fővárosi, valamint 115 körzeti földhivatal). Ebből kifolyólag - a szakági
irányítás (FVM) bázisintézményeként - a földmérési és térképészeti állami alapadatokra
vonatkozó nemzetgazdasági igények kielégítése érdekében országos illetékességgel
ellátja:
♦

alaphálózatok fejlesztésének, továbbá az állami földmérési alaptérképek és
topográfiai

térképek

készítésének

megrendelésével,

nyilvántartásával,

pénzügyi bonyolításával, állami átvételével kapcsolatos feladatokat,
♦

földmérési és térképészeti állami alapadatok és térképek központi tárolását,
kezelését és szolgáltatását,

♦

általa értékesített állami térképek tematikus célú felhasználásához a
sokszorosítás engedélyezését;

♦

Országos Széchényi Könyvtárnak leadandó állami földmérési alaptérképek és
az

állami

topográfiai

térképek

jogszabályban

meghatározott

típusai

kötelespéldányainak gyűjtését és az átadásig történő őrzését;
♦

földmérő igazolványok kiállítását és a nyilvántartás vezetését;

♦

földmérési, térképészeti szakágazat szervezési, szakfelügyeleti, döntéselőkészítési

tevékenységet

a

hazai

és

nemzetközi

szakági

marketingtevékenységet, illetve annak fejlesztését,
♦

államhatárral kapcsolatos helyszíni földmérési és az államhatár jeleivel
kapcsolatos tulajdonosi feladatokat,
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♦

az ingatlan-nyilvántartás országos adatokat feldolgozó, központi számítógépes
rendszerének üzemeltetését, a változások - földhivatalokkal együttműködésben
megvalósított - vezetését, az adatok szolgáltatását,

♦

Ingatlanrendező Földmérői Minősítő Bizottsággal kapcsolatos teendőket,

♦

Földhivatalok számítógépesítési programjához kapcsolódó, rendszerfejlesztési,
telepítési, koordinációs, oktatási, továbbá rendszer-felügyeleti tevékenységet,

♦

légifényképek előállításának koordinációját, a műholdfelvételek beszerzését,
tárolását, előfeldolgozását és ezek szolgáltatását,

♦

szakági K+F feladatokat, melyek elsősorban földmérési és térképészeti
termékek korszerűsítése, automatizált előállítása és felhasználása, valamint a
távérzékelési és kozmikus geodéziai eljárások alkalmazásorientált fejlesztése
terén jelentősek,

♦

GPS referenciaállomás folyamatos működtetését,

♦

a

tudományterület

hazai

és

nemzetközi

együttműködésre

épülő

kapcsolatrendszerének ápolását, fejlesztését,
Az Intézetnek hatósági, operatív és kutatási fejlesztési tevékenysége során
széles körű, egyre bővülő hazai és nemzetközi kapcsolatai vannak. Az elért
kutatási eredmények elismerését jelenti, hogy a FÖMI jelentős szerepet kap a
szakmai felsőoktatásban: egy kihelyezett tanszékkel és egy űrgeodéziai
laboratóriummal kapcsolódik be a hazai felsőoktatásba.
♦

szakkönyvtár kezelésére, szaklapok és tudományos közlemények gondozására
és kiadására vonatkozó feladatokat,

♦

Földrajzinév-tár vezetését és az abból történő adatszolgáltatást;

♦

a szakágazat központi minőségbiztosítási feladatait,

♦

Földhivatali hálózat támogatását.

A FÖMI feladata, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi
és Térképészeti Főosztálya és az általa felügyelt Földhivatalok működéséhez kutatási
hátteret és operatív támogatást biztosítson.
Az intézmény programjai két területen segítik az EU kifizetések fogadására történő
felkészülést: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) kiépítésével és a
terület alapú támogatások távérzékeléses ellenőrzésével.
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További feladatként ellátja:
- az állami alapmunkákkal összefüggő, a feladatkörébe utalt megrendeléssel és
szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat;
- a kutatási és műszaki fejlesztési feladatokat, ezen belül különösen a szakmai
információs rendszerek fejlesztését, irányítását, rendszerfelügyeletét, valamint a
földügyi igazgatást érintő földmérési, térképészeti, távérzékelési és térinformatikai
tudományos kutatások végzését, országos összhangjának megvalósítását;
Tevékenységével folyamatosan javítja, a hazai követelményekhez és a nemzetközi
színvonalhoz illesztik a hazai földügyi és térképészeti adatszerkezetet, térinformatikai
és távérzékelési eljárásokat, technológiákat, biztosítják és folyamatosan aktualizáljuk az
Intézet feladatkörébe tartozó földügyi, térképészeti, térinformatikai és távérzékelési
állami alapadatbázisokat.

3.2.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Az MVH 2003. július 1-jén kezdte meg működését (létrehozó jogszabály: 81./2003 (VI.
7.) Kormány rendelet) a SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ (AIK) mely korábban a nemzeti támogatások pályázatait kezelte - általános jogutódjaként.
Létrejöttével a FVM vidéki hivatalainak egy része is összevonásra került.
Azáltal, hogy a hivatal felállításra került nem jelentett változást az AIK és a SAPARD
Hivatal által kezelt pályázatok, támogatások lebonyolításában, azok igénylésének és
kifizetésének feltételrendszerében. Hiszen egyrészt meg kellett őriznie a két
összeolvadó szervezet ügyintézésének folyamatosságát, másrészt a két szervezet
alapjára felépíteni a Hivatal új struktúráját, működését, illetve a támogatások
kezeléséhez szükséges rendszereket.
MVH szervezeti felépítése
Az MVH elnökét és elnökhelyettesét az FVM minisztere nevezi ki a közösségi
jogszabályokkal összhangban. A Hivatal elnöki feladatait jelenleg dr. Szőke Miklós
látja el, aki 2002. szeptembere óta az agrártárcán belül a Hivatal felállításán dolgozó EU
Agrárintézmények Program Iroda vezetője.
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A Hivatal becsült létszáma a teljes működésre országosan 750-800 fő: ez a személyi
állomány egy központi, budapesti irodában és – az önálló jogi személyiséggel nem
rendelkező – megyei szintű területi hálózatban tevékenykedik. A területi hálózat
kialakítása a SAPARD Hivatal Regionális Irodáira, illetve a megyei FM Hivatalok
állományára épül.
Az MVH feladatait központi szerve (Központi Hivatal), illetőleg területi szervei útján
látja el. Területi szervei a megyei kirendeltségek, valamint a "Fővárosi és Pest Megyei
Kirendeltség.
Az MVH területi szervei régiónként:
⇒ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség
⇒ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség
⇒ Csongrád Megyei Kirendeltség
⇒ Fővárosi és Pest Megyei Kirendeltség
⇒ Veszprém Megyei Kirendeltség
⇒ Somogy Megyei Kirendeltség
⇒ Zala Megyei Kirendeltség

A Központi Hivatal hat igazgatóságból áll, amelyeknek tevékenységi körei a
következők:
− SAPARD és vidékfejlesztési támogatások kezelése,
− közvetlen (terület és állatlétszám alapú) támogatások kezelése,
− termékpálya szabályozási támogatások kezelése,
− a tagság után fennmaradó hazai finanszírozású támogatások kezelése,
− informatika és belső működés szervezése,

− gazdasági és pénzügyi feladatok intézése.
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Az MVH feladatai az uniós támogatások elosztásában
1.

Az MVH lesz az EU EMOGA Garancia Alapjának keretében folyósított

agrártámogatások akkreditált kifizető ügynöksége. Amennyiben ez nem valósulna meg
hazánk nem részesedhetne a közösségi költségvetés legnagyobb hányadát kitevő, a
Közös Agrárpolitika (KAP) első oszlopát jelentő piaci és közvetlen támogatásokból.
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA)
•

EU agrárium bevétele: GDP 3%-a

•

EU agrárium támogatása: kiadások 50%-a

EMOGA felosztása:
•

Orientációs Alap:
− Mezőgazdasági szerkezet átalakítása
− Vidékfejlesztés

•

Garancia Alap
− Belső piaci egyensúly fenntartása

Az MVH az EMOGA Garancia Részlege tekintetében ellátja:
a) az Európai Unió belpiaci támogatásainak kezelésével,
b) az EU külpiaci támogatásainak kezelésével,
c) az intervenciós rendszer működtetésével,
d) a közvetlen kifizetések kezelésével és ehhez kapcsolódóan az Integrált Igazgatási és
Ellenőrzési Rendszer működtetésével,
e) a vidékfejlesztési (kísérő) intézkedések bonyolításával összefüggő feladatokat:
− vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése,
− a mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése,
− a falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének
megőrzése
Az MVH az EMOGA Orientációs Részlege tekintetében ellátja a vidékfejlesztési
intézkedések lebonyolításához kapcsolódó feladatokat.
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Ez a szerep az EU általános költségvetési elveinek, és külön a kifizető ügynökségekre
vonatkozó EU-rendeletek rendkívül szigorú rendelkezéseinek megfelelően precízen
szabályozott végrehajtást igényel.
2.

Ellátja az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetésével

kapcsolatos feladatokat.
Az MVH végzi a gazdák, a mezőgazdaságilag releváns területek és állatok regisztrálását
- illetve az adatok aktuális nyilvántartását - a Gazdaregiszter, a MePAR és az ENAR
révén. Ezen feladatok jelenleg rendkívüli terhet rónak az MVH-ra, hiszen csak a minden
lényeges adatra kiterjedő és rendszeresen aktualizált nyilvántartási rendszerben való
részvétel képezheti az EU EMOGA támogatásokban való részvétel alapját. Ezen
nyilvántartások kialakítása és működtetése alapvetően a gazdák érdekeit szolgálja,
mivel a nyilvántartások biztosítják, hogy csak azok részesülhessenek támogatásokban,
akik valóban megfelelnek a szükséges előfeltételeknek.
3.

Felelős a pályázatok kiírásáért, befogadásáért és feldolgozásáért, valamint a

megalapozott igények esetében a támogatási jogosultság megadásáért, ellenőrzéséért.
Az MVH a pályázatok, illetve a gazdák EU-rendeletekben meghatározott százalékát
véletlenszerűen kiválasztva évente ellenőrzi is annak kiderítése érdekében, hogy a
feltüntetett adatok megfelelnek-e a valóságnak. Az ellenőrzésekhez pedig saját
állományán túl delegált szerveket (laboratóriumok, mezőgazdasági minősítő intézetek)
is igénybe vesz.
4.

Az MVH ellátja az egyes közösségi termékpálya rendtartások szabályozási

eszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat.
5.

A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközből (HOPE) folyósított támogatások

végrehajtásával összefüggő feladatokat is elvégzi. Ezen feladatok ellátására az irányító
hatósággal kötött megállapodás vonatkozik.
6.

A SAPARD előcsatlakozási program teljesítésének szervezésével, valamint a

SAPARD támogatási rendszer működtetésével és végrehajtásával összefüggő
végrehajtó és kifizető feladatokat szintén az MVH látja el.
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7.

Korábban az AIK által végrehajtott hazai piaci támogatásokkal kapcsolatos

ügyintézést.
Az MVH további feladatai:
¾ Külkereskedelmi szabályozás
¾ Export – import engedélyezés
¾ Export támogatás
¾ Kedvezőtlen adottságú területek támogatása
¾ Erdősítés támogatása
¾ Szőlő és ültetvény kataszter működtetése
¾ Termelői Értékesítési Szövetkezetek támogatása
¾ Tejkvóta kezelés
¾ A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban
− Mezőgazdasági beruházások támogatása
− A halászati ágazat strukturális támogatása
− Fiatal gazdálkodók induló támogatása
− Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása
¾ Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása
¾ A mezőgazdasági termékiek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése
Az

egyes

támogatási

jogcímek

végrehajtásához

szükséges

kézikönyvek

folyamatleírások készítése, emellett a még megmaradt nemzeti támogatási jogcímekkel
- ezek a csatlakozás után megszűnnek - kapcsolatos pályázatok befogadása,
feldolgozása.
Az MVH akkreditációja
Az MVH akkreditációját megelőző vizsgálatok lefolytatásáért az Állami Számvevőszék
(ÁSZ) a felelős. Ezek a vizsgálatok 2004. január 15-én megkezdődtek, és eltartanak
egészen ez év október 15-ig, amíg az ÁSZ több jelentést is készít az MVH akkreditációs
feltételeknek való megfeleléséről. A vizsgálatok alapvetően az egyes támogatási
jogcímek végrehajtásához szükséges kézikönyveket, folyamatleírásokat ellenőrzik,
illetve az MVH kifizető ügynökségi feladatoknak való megfelelést, azaz a pályáztatási,
kifizetési, elszámolási, ellenőrzési funkciók megfelelő elkülönülését és átláthatóságát a
24

hivatalon belül. Kiterjednek továbbá az egész támogatási folyamatot végigkísérő és
dokumentáló, biztonságos számítástechnikai háttér meglétére és működőképességére. A
lefolytatott vizsgálat eredményei alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium, mint illetékes hatóság megadhatja az akkreditációt.
Amennyiben az MVH az EU-csatlakozásig nem felel meg minden akkreditációs
kritériumnak, illetve egyes területeken még nem megfelelő a készültségi szint, de
összességében kedvező a kép, az illetékes hatóság adhat a kifizető ügynökségnek
úgynevezett ideiglenes akkreditációt is, amelyet később, a hiányosságok pótlása után
végleges akkreditáció követ.
Az európai uniós agrártámogatások kifizetése, ellenőrzése révén tehát kulcsfontosságú
MVH akkreditációja.

3.3.

Integrált Igazgatási és Irányítási Rendszer (IIER)

Közös Agrárpolitika érvényesítése
Az EU Közös AgrárPolitikájának (KAP) érvényesítése egy olyan rendszer kialakítását
kívánta meg, ami lehetővé teszi többek között a földalapú mezőgazdasági támogatások
kifizetéséhez és ellenőrzéséhez szükséges adatok kezelését, a kérelmező gazdálkodóra
vonatkoztatva. Az IIER technikai megvalósítása egy integrált adatbázisrendszer,
valamint ahhoz kapcsolódó monitoring és jelentési rendszer kifejlesztését követeli meg,
a 3508/92. számú Európa Tanács rendelet előírásaival összhangban.
A mezőgazdasági szakágazat szabályozása jelenleg több mint 60%-át teszi ki az EU
joganyagának, és a teljes közösségi költségvetés több mint 50%-át használja fel. A KAP
számos igazgatási eszközt foglal magába, amelyek közül több pontos információkat
igényel a gazdálkodók/gazdaságok tekintetében. Ezek az információk magukba
foglalják többek között a művelés alatt álló földterület (birtokolt vagy bérelt) pontos
kiterjedését, a földhasználat, a művelési ág, a földminőség, a domborzati viszonyok
adatait. A művelés és a használat változását évente nyomon kell követni és jelenteni
azért, hogy az alapját képezhesse a következő évi támogatási tervnek, ami az IIER révén
valósul meg.
25

Jogi szabályozás
A 1765/92., 3508/92. és a 3887/92. számú Európa Tanács rendeletek képezik azt a jogi
alapot, illetve határozzák meg azt az igazgatási struktúrát, amire építve létrehozható az
IIER intézménye. Ez a szabályozás azért került bevezetésre, hogy megreformálják a
KAP-ot, és ennek keretében az ártámogatástól a terméktámogatás irányába mozduljanak
el. A támogatás közvetlenül a mezőgazdasági termelőt célozza meg és megkívánja,
hogy a termék a használatban lévő földterület alapján legyen lejelentve. A 3508/92.
számú rendelet 4. cikkelye egy ún. alfanumerikus parcella azonosító rendszer
alkalmazását írja elő, ami lehetővé teszi az „engedély (kérelem jóváhagyás) azonosítását
egy földbirtok valamennyi parcellája – területével, elhelyezkedésével és használatával
jellemezve – vonatkozásában”.
Térinformatikai háttér
Az IIER térinformatikai hátterének megteremtése a parcella azonosítási rendszer
kialakításából és a szükséges földrajzi információk digitális előállításából tevődött
össze.
Az EU tagországait tekintve valamennyi létrehozta már az IIER működtetéséhez
szükséges

integrált

adatbázisrendszert. Számos

rendszernél

a

területhasználat

nyomtatott térkép formájában kerül kiadásra az érintett gazdálkodónak – az előző évi
állapotot rögzítve – azonosítva a parcellákat, vagy táblákat, és azt várják el, hogy a
gazdálkodó ellenőrizze azt, majd pontosítsa a használatot, ha az változott. Ezek a
dokumentumok vonalkóddal vannak ellátva az adminisztráció egyszerűsítése céljából.
A legfejlettebb rendszerek (pl. Dánia) ortofotóra nyomtatott térképen jelzik a
gazdálkodónak azokat a földalapú támogatásokat, amelyeket azonosított és értelmezett a
szakhatóság.
A tagországokban – kivéve Németország – az adminisztráció központosított
Az IIER bevezetése az EU országaiban
A közösség országaitól 1997. január 1-től (illetve 1998. január 1-től Ausztria,
Finnország és Svédország esetében) várták el az IIER bevezetését. A jelenlegi
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szabályozás egy olyan rendszer megvalósítására hívja fel a figyelmet valamennyi tag –
és ez vonatkozik a jövendő tagokra is – tekintetében, amely képes gondoskodni:
⇒

a mezőgazdasági gazdálkodók számítógépes adatbázisáról,

⇒

alfanumerikus azonosító rendszerről a mezőgazdasági parcellák számára,

⇒

alfanumerikus azonosító rendszerről az állatok azonosítására és regisztrálására,

⇒

a gazdálkodók által benyújtott támogatási kérelmek támogatásáról,

⇒

egy, a fentieket magába foglaló ellenőrzési rendszer kezeléséről.

Az ismertetett évszámokból megállapítható, hogy a jogalkotástól (1992) számítva
mintegy öt évet kaptak a tagországok a rendszer kialakítására és bevezetésére.
Ismereteink szerint nem áll rendelkezésre tagországok közötti költség összehasonlítás,
az IIER létrehozási, illetve az éves működtetési és karbantartási költségei
vonatkozásában. Ezért a szakemberek azt ajánlották a csatlakozásra váró országoknak –
közöttük Magyarországnak is - az IIER bevezetése vonatkozásában, hogy előzetesen
alaposan elemezzék a költség/haszon viszonyt azon megközelítés tekintetében, amelyet
a rendszer létrehozásakor alkalmazni kívánnak.
IIER kialakítása Magyarországon
.
A kifizető ügynökség felállítására és a jogszabályban előírt Integrált Igazgatási és
Ellenőrzési Rendszer kifejlesztésére az FVM a klasszikus nyugati modell szerint járt el:
egy projektet indított. A projekt irányítására egy külön főosztályt hozott létre az FVMen belül, közvetlen közigazgatási államtitkári irányítás alatt: az EU Agrárintézmények
Program Irodát.
Az államtitkári szintű kapcsolattartás lehetősége illetve az, hogy a Program Iroda
közvetlen utasítási jogkört kapott az FVM és a hozzá tartozó államigazgatási
hivatalokban, biztosította a projekt erejét, valamint azt, hogy a témába a legjobb szakembereket sikerül bevonni.
A fentiek szellemében kialakított projektstruktúra tette lehetővé, hogy a minisztérium
nagyban gondolkozzon: egységes kifizető ügynökség az összes EMOGA (Garancia és
Orientációs) jogcímre. Ez a fokú integráció gyakorlatilag egyedülálló Európában.
Mindehhez olyan szoftver, IIER csatlakozik, ami szemben a nyugati modellekkel
27

nemcsak a klasszikus közvetlen kifizetéseket kezeli, hanem az EMOGA Garancia
részleg teljes vertikumát lefedi.
Az EU legfejlettebb országaiban is – a Bizottság javaslatai alapján – projekteket
indítanak arra, hogy a kifizető ügynökségeiknél működő, a különböző jogcímeket nem
egységesen kezelő szoftvereket megszüntessék, és minden jogcímet az IIER-en belül
kezeljenek.
Tavaly nyáron az EU szakértői még egyértelműen megvalósíthatatlannak ítélték a
kifizető ügynökség csatlakozásra történő felállításának, és az IIER kifejlesztésének
esélyét. A Program Iroda 2002. végére kidolgozott egy fejlesztési koncepciót, melyet a
Bizottság szakértőivel sikerült elfogadtatni. Ennek hatására Magyarországnak odaítélték
az IIER fejlesztésére megpályázott közel 10 millió eurós – 2,5 milliárd forintos – Phare
támogatást. A Program Iroda az akkor kidolgozott tervek szerint hajtja végre a
fejlesztéséket.
Az IIER kiépítését 2002. szeptemberében kezdte meg a FVM. Gyorsított eljárással
lebonyolított tender alapján 2003. november 20-án írták alá a szerződést a nyertes
konzorcium vezetőjével, a Hewlett-Packard Magyarországgal. A feladat elvégzését
folyamatosan ellenőrzik, hogy a megadott határidőre elkészüljön. Az IIER
akkreditációjához szükséges ellenőrzéseket az Állami Számvevőszék végzi.
A 2,5 milliárd forintos pályázathoz aláírták az IIER kiépítését segítő Phare-projektet. A
Phare keretében kiírt szolgáltatási projekt értéke 10,75 millió euró volt, a szerződés
tényleges ellenszolgáltatási összege 10,6 millió euró.
A szoftverfejlesztés során nagy figyelmet fordítanak a minőségbiztosításra, amely
jelentősen segítheti az MVH átvétellel összefüggő feladatait. Az IIER működtetéséhez
szükséges hardver és adatbázis-kezelő szoftver beszerzése másik projekt keretében
történik. A vállalatcsoport egyik tagjaként a Geometria is részt vesz az IIER
kifejlesztésében. Ezek után az év végéig lépésenként, előre meghatározott sorrendben,
az időszerű követelményeknek megfelelően vezetik be az egyes modulokat.
Az IIER technikai kialakításakor számos nemzeti sajátosságot kell figyelembe venni.
Ilyenek a hazai szabályozások, az eltérő agrárkultúra, az intézményi sajátosságok
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(decentralizált földügyi rendszer). Nem utolsó sorban a leendő rendszernek a meglévő
megoldásokhoz kell igazodnia.
Az IIER célja
A földalapú, egyszerűsített rendszer feladata, hogy a termelők igényléseinek adatait
sorról sorra összevesse a földnyilvántartásban és a gazdaregisztrációs adatbázisban
szereplő információkkal, és kijelölje az ellenőrizendő gazdákat. Ha ez a rendszer nem
működik, illetve az unió nem hitelesíti, akkor az ország nem kapja vissza a
támogatásokat.
A rendszer elsődleges céljaként a közvetlen támogatások kifizetését említhetjük, amely
során kiszűri a jogosulatlan, illetve kettős igényléseket. A területalapú kifizetések
adminisztratív ellenőrzésekor a különböző adatbázisok összevetésével ellenőrizni kell
a termelő által benyújtott támogatási kérelemben szereplő adatok helyességét, vagyis,
hogy egy adott mezőgazdasági parcella nyilván van-e tartva, mérete a nyilvántartás
adatainak megfelel-e és hogy nem igényeltek-e rá támogatást több jogcímen. Az IIER
lényege tehát, hogy a pénzek kiosztásánál semmiképpen ne történhessen korrupció,
jogosulatlanul senki se juthasson támogatásokhoz.
Hazánkban a keresztellenőrzések alapjaként szolgáló mezőgazdasági parcellaazonosító
rendszer (MePAR) magyarországi kiépítése fizikai blokkokon alapuló rendszerben
valósul meg. A fizikai blokkokat az Unió által is javasolt ortofotó (légifelvétel)
felhasználásával alakítják ki. Tehát a támogatási kérelem benyújtásakor nem az
ingatlan-nyilvántartási adatokat kell figyelembe venni!
A gyakorlatban a támogatási igények beérkezésekor az IIER nem ellenőrzi a
földhasználat jogosságát. Amit ellenőriz az, hogy adott fizikai blokkra beérkezett
kérelmek által lefedett terület meghaladja-e a fizikai blokk méretét. Amennyiben
meghaladja, akkor az érintett fizikai blokkban túligénylés van. A helyszíni ellenőrzés
és az adminisztratív ellenőrzés során kiderül, hogy mely területre nyújtottak be többen
támogatást. A jogosultság vizsgálatakor a földhasználati nyilvántartás adatait nem
veszik figyelembe.
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Az IIER elemei
Az európai uniós agrártámogatások befogadásának három létfontosságú adatbázisa van,
a gazda-, a parcella és az állatregiszter. (7. ábra)
7. ábra IIER részei

Forrás: SZENDRŐ /2003/
Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer komoly informatikai hátteret igényel.
Működtetéséhez szükséges:
⇒

Terület azonosító rendszer kerül kialakításra. Ez a Mezőgazdasági Parcella
Azonosító Rendszer többek között műholdas távérzékeléses rendszerrel
ellenőrzi majd az igénylések jogosságát.

⇒

Új gazda és ügyfélregiszter A termelők, gazdálkodók ügyfelek regisztrációs
rendszere mindazon személyek, illetve vállalkozások adatait tartalmazza,
amelyek tevékenysége kapcsolatban lesz a felállításra került új hivatallal.

⇒

Az állatlétszám alapú támogatások ellenőrzéséhez szükséges az állatazonosító
és nyilvántartó rendszer, amely egyértelműen biztosítja az állatok egyedi
azonosítását, valamint tartózkodási helyük pontos meghatározását. Ennek a
rendszernek (ENAR) a kialakítását az Országos Mezőgazdasági Minősítő
Intézet (OMMI) végezte. A rendszer a szarvasmarhákra vonatkozóan teljes
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körűnek mondható. Kész a rendszer informatikai része, kialakult az eukonform jogi háttér, bevezetésre kerültek az uniós normáknak megfelelő
marhalevelek.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal saját rendszerei kialakítása mellett – az
FVM-mel együttműködésben – arra is hangsúlyt helyez, hogy a termelők is megfelelő
módon

felkészülhessenek

a

közösségi

támogatások

igénybevételére,

illetve

megismerkedjenek mindazokkal a rendszerekkel, amelyeket a Hivatal a támogatások
folyósítása és ellenőrzése érdekében működtetni fog.

3.3.1. Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR)

Az ENAR meghatározott állatfajok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, ló) teljes körű és
egységes elvek szerint felépített nyilvántartását jelenti az Európai Uniós jogszabályok
alapján.
Az állatlétszám alapú támogatások ellenőrzéséhez szükséges az állatazonosító és
nyilvántartó rendszer, amely egyértelműen biztosítja az állatok egyedi azonosítását,
valamint tartózkodási helyük pontos meghatározását. Ennek a rendszernek a kialakítását
az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) végezte. A rendszer a
szarvasmarhákra vonatkozóan teljes körűnek mondható, valamint a sertés és lóállomány
esetében is már országos szinten üzemel. A juh és kecskeállománynál a közeljövőben
üzemelik be a rendszert, de ezen állatfajtáknál is eléri a csatlakozásig azt a szintű
állapotot, amellyel már igénybe vehetőek az uniós támogatások.
A gazda-és ügyfél-regisztráció
A gazda-és ügyfél-regisztráció a gazdák számára a jelenlegi többszörös adat-bejelentési
kötelezettségnek

és

a

különböző

mezőgazdasági

azonosítók

alkalmazásának

megszűnését jelenti. Az ügyfél-regisztrációt követően nem kell az OMMI központi
adatbázisa felé az állattartással kapcsolatos nyilvántartásokhoz külön adatszolgáltatást
teljesíteni a személyi és cégadatokra vonatkozóan. Az OMMI tehát az új rendszerben
csak a tenyészetekkel és az állattartással kapcsolatos adatokat tartja nyilván. Az ehhez
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kötődő bizonylatokon a regisztrációs szám megadásával automatikusan minden
bejelentett adat biztosított lesz.
A vállalkozási és személyi adatok bejelentésére, illetve az adatok módosítására
egységes bizonylatok szolgálnak. Minden személy és cég csak egyszer kerül be a
nyilvántartásba.

Az

egységes

bizonylatokon

azonban

minden

mezőgazdasági

szereplőnek csak a betöltött szerepéhez szükséges adatokat kell kitöltenie. Ez például
azt jelenti, hogy egy állattartónak, aki nem kíván támogatást igénybe venni, nem kell
megadnia a pénzügyi elszámolásokhoz szükséges adatokat (adóigazgatási jel,
bankszámlaszám).
Mint a példából látszik, ezen bizonylatok alkalmazása nem azt jelenti, hogy a
megadandó adatok köre is egységes. Az egységes nyilvántartásban is csak azoknak az
adatoknak kell szerepelniük, amelyek a gazda által igényelt szolgáltatásokhoz
szükségesek.
A bizonylatok feldolgozását követően „azonnal” élő lesz a bejelentés, és így mind a
támogatások kezeléséhez, mind az állattartással kapcsolatos további ügyintézés az
aktuális adatok ismeretében történik. Ezek alapján egy címváltozás bejelentését
követően a megadott címre történik minden további postázás, illetve egy új elérési
telefonszám megadásával ezen keresztül lehet kapcsolatot teremteni a gazdával.
A regisztrációs bizonylatok (új bejelentés, adatváltozás-bejelentő lapok) beszerezhetőek
a falugazdászoknál, az MVH kirendeltségeinél, és az űrlapok kinyomtathatóak az
Interneten is.
A gazdák bejelentési kötelezettségének egyszerűsítése miatt OMMI, ENAR és
Tenyészet Információs Rendszerében már nyilvántartott gazdáknak nem kell
bejelentkezési

bizonylatokat

kitölteniük.

A

nyilvántartott

adatokról

hitelesítő

bizonylatokat kapnak a gazdák, amelyek alapján lehetőségük lesz az adatokat
ellenőrizni, kiegészíteni és az aláírásukkal hitelesíteni. A hitelesített bizonylatok
visszaküldését követően bejelentett ügyfélnek minősül a gazda és elkészül számára
regisztrációs igazolás. Az igazoláson feltüntetett regisztrációs szám lesz valamennyi
bizonylaton az azonosító száma.
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Az ENAR bizonylataihoz:
− az ENAR ügyfélszolgálatánál és
− a megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomáson lehet hozzájutni.
Az ezekre vonatkozó kitöltési útmutatók
− a bizonylatok hátoldalán,
− a tömbösített bizonylatok útmutatóiban,
− az ENAR nyomtatott útmutatóiban találhatóak meg.

3.3.2. Gazdaregisztráció
A Kormány 2003. szeptember 9-én hozott rendeletével 141/2003. (IX.9.) szabályozta az
Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti
agrártámogatási

rendszerben

érintett

ügyfelekkel

összefüggő

ügyfélregiszter

létrehozását és az ehhez kapcsolódó nyilvántartásba vételt. A gazdálkodók
nyilvántartásba vétele alapvető feltétele annak, hogy az uniós és nemzeti
agrártámogatásban részesüljenek.
A korábbi regisztrációs eljárásban évente meg kellett újítani a nyilvántartásba vételt,
valamint egy jól működő, de ma már korszerűnek nem mondható eszközzel oldották
meg a hátterét szolgáltató informatikai rendszert. A korábban működő rendszer megyei
szinten működött, az újegységes rendszer országos kiterjedésű lesz, amely megfelel az
EU csatlakozás után megkívánt követelményeknek.
A nyilvántartásba személyek, illetve meghatalmazottaik kerülhetnek be, akik közösségi
vagy nemzeti támogatást kívánnak igényelni, továbbá mindazok, akiket a Közös
Agrárpolitika intézkedései érintenek. Az új rendszer egyik eredménye lesz, hogy az
egyszer kiadott regisztrációs szám a nyilvántartás megszüntetéséig tartó azonosítóként
szolgál. A korábbi regisztráció során évente kellett teljes körű adatokat szolgáltatni, az
új nyilvántartási rendszerben a bejelentett adatok változását kell 15 napon belül a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tudomására hozni. Az adatváltozásbejelentés elmulasztásának következménye a regisztrációs rendszerből való törlés, ami
veszélyezteti az ügyfelek támogatás iránti kérelmének beadását.
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Az ügyfél a nyilvántartásból a következő esetekben kerül ki:
- saját kérelmére
- halála esetén
- jogutód nélküli megszűnés esetén
- amennyiben az MHV megszünteti:
- adatszolgáltatás elmaradáskor
- szándékosan megtévesztő vagy hamis adatszolgáltatás teljesítése esetén
Utóbbi esetben súlyos jogkövetkezménnyel sújtják: hat hónapig nem kérhet ismételt
nyilvántartásba vételt.
A regisztrációs eljárás az MVH kirendeltségeinél zajlik. Minden ügyfélnek a lakóhelye
illetve székhelye szerint illetékes területi kirendeltségnél kell magát regisztráltatnia,
amelyek a Megyei (Budapesten a Fővárosi) Földművelési Hivatalokkal azonos helyen
találhatóak.
Akik korábban támogatásért folyamodtak vagy állattartóként kerültek nyilvántartásba, a
már meglévő adataik alapján kerülnek be az új nyilvántartási rendszerbe, ehhez
szükséges hogy az ügyfelek a hozzájárulásukat adják adataik kezeléséhez. Az adatokkal
rendelkező szervezetek személyesen vagy levélben megkeresik a gazdákat, hogy
hozzájárulásukat kérjék az MVH által kialakított új nyilvántartási rendszerbe történő
adatbevitelhez. A falugazdászok, akik rendszeres kapcsolatban állnak a mezőgazdasági
termelőkkel konzultáció keretében, és szükség esetén lakcím szerint keresik fel az
ügyfeleket. A személyes felkeresés során azokat látogatnak meg, akik nem
rendelkeznek adminisztrációs szervezettel, és nekik segítséget is nyújtanak az adatlapok
kitöltéséhez.
Az eljáráshoz szükséges nyomtatványokhoz térítésmentesen lehet hozzájutni. Csak az
egyértelmű azonosításhoz szükséges lapadatokat, illetve a kapcsolattartást lehetővé tevő
címadatokat kell megadni.
A természetes személyeknek meg kell adniuk:
- név
- anyja neve
- születés helye ideje
- állampolgárság
- lakcím
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Nem természetes személyek vonatkozásában:
- név
- cím
- adószám
- cégjegyzékszám (cég esetében) szükséges.
Minden támogatást igénybevevőnek rendelkeznie bankszámlaszámmal, amit szintén fel
kell tüntetni.
Az egyéni vállalkozóknak vállalkozói igazolványuk számát, az őstermelőknek
őstermelői igazolványuk számát kell megadni
A regisztráció során regisztrációs igazolást kapnak, amely tartalmazza a tízjegyű
regisztrációs számot, és az ügyfél alapazonosítóit. Ezt az igazolást meg kell őrizni,
hiszen ez az okirat biztosítja az ügyfél egyértelmű azonosítását valamennyi közösségi és
hazai támogatási eljárásban. Az igazolás elvesztése esetében ismételten kérni kell a
nyilvántartásba vételét. Amennyiben az ügyfél egyértelműen azonosítható, akkor
korábbi regisztrációs számát kapja vissza.
A nyilvántartásba vétel után az ügyfél bármilyen az MVH-val kapcsolatos eljárás során
már regisztrált ügyfélként tud eljárni, ami megkönnyíti az ügyintézést. Így azoknak is
érdemes regisztráltatnia magát, akik nem vesznek igénybe támogatást.
A regisztrációs nyomtatványok (regisztráció-igazoló lap és gazdablokk-adatlap)
letölthető pdf formátumban az FVM weboldaláról.

3.3.3.

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának
(KAP) csatlakozás utáni átvétele megköveteli az
uniós támogatások igénybevételéhez szükséges
Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer
(IIER)

kiépítését.

kifejlesztése

A

nélkül

rendszer

akkreditált

Magyarország

nem

részesülhet az EU költségvetéséből közvetlen
mezőgazdasági támogatásból.
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Az IIER egyik fontos alrendszere a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
(MePAR), melynek kiépítése az elmúlt évek egyik legnagyobb szabású térinformatikaitávérzékelési

projektje

Magyarországon.

Az

Európai

Unió

agrártámogatási

rendszerének hazai bevezetésével a távérzékelés eredményeinek, szolgáltatásainak
eddigi 7 éves állami, intézményes operatív felhasználása, amely a gazdaságokra is
kiterjed.
Ez a korszerű, új térképi, területi hivatkozási alap és azonosító rendszer a 2004-es
kérelmezési évtől működik.
A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer az agrártámogatások eljárásainak
kizárólagos országos földterület-azonosító rendszere. Kizárólagos abban az értelemben,
hogy a földterülethez kapcsolódó részben vagy egészben európai uniós támogatások
igénylése során csak ennek az azonosítási rendszernek az adatait lehet használni. Az
ilyen jellegű támogatások igénylésekor semmiféle más nyilvántartás (pl. az ingatlannyilvántartás) adatait a MePAR adataival szemben nem lehet figyelembe venni,
legyenek azok a mezőgazdasági táblák elhelyezkedésére, azonosító számára, vagy
éppen a tábla területére vonatkozó adatok.
A 2004-es támogatási évtől a MePAR biztosítja a földterülethez kapcsolódó
támogatások alapját képező mezőgazdasági táblák helyének egyértelmű azonosítását,
valamint adataival segíti területük egyszerű és pontos meghatározását.
A MePAR központi adatbázisa az MVH tulajdona, másolatán a FÖMI végzi az
üzemeltetést az év folyamán: változásvezetés és felújítás, tanácsadás, fejlesztések
formájában. A FÖMI minden év január 1-i állapotot rögzítő formában adja át az MVH
részére a MePAR az évi hiteles példányát. Az MVH kirendeltségei egy hierarchikus
struktúrán keresztül folyamatosan hozzáférnek a MePAR központi adatbázisához. Az
MVH megyei kirendeltségeiben a teljes MePAR lefedés on-line, valós időben elérhető.

3.3.3.1. MePAR kiinduló adatai
A MePAR olyan digitális térinformatikai rendszer (1593/2000. ET rendelet) és
adatbázis, melyben a területi azonosítás alapegységei a fizikai blokkok, térképhelyes
36

légifelvétel, vagy nagyon nagy felbontású űrfelvétel háttérrel vannak megjelenítve.
Ezek megvalósításához a következő térképi állományokat használták fel:
1. Magyarország digitális ortofotó állománya (fő térképi alap)
a.) Magyarország 2000. évi légi fényképei
A MePAR alapja a térképhelyes légifelvétel (ortofotó), amelyen vektoros állományban
megjelenítve szerepelnek a fizikai blokkok és a terület alapú támogatásra nem jogosult
területek határai, valamint attribútumként a fizikai blokkok támogatható területei,
azonosítói és a vidékfejlesztési kifizetésre jogosító megkülönböztetései.
Az egész országot lefedő térképhelyes légifelvételek, a "Magyarország Légifelmérése
2000" projektből származnak. A felvételek méretaránya m=1:30 000, egy felvétel 7x7
km-es területet fed le, a digitális felvételek képpontmérete 60 cm. A 2000. tavaszi árvízés belvízelöntések által érintett Tisza-menti területekre 2003-ban készült légifelvétel.
Előállításukat az Eurosense Légi Térképészeti Kft. végezte el. (8. ábra)
A digitális ortofotó-térképek felújítását háromévenként kell megvalósítani, ennek
megfelelően évente az ország területének egyharmadára terjed ki a légifelvételezés.
8. ábra Térképhelyes légifelvétel (ortofotó)

Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
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Ortofotó: térképileg helyes hosszúság és területmérésre lehetőséget adó légifelvétel.
Az ortofotótérkép alkalmazásának előnyei:


A hagyományos térképekkel szemben meglehetősen naprakész (max. 3 éves,
folyamatos felújítás megoldott).



Különösebb előképzettség, gyakorlat nélkül is könnyű rajta tájékozódni (pl.
gazdáknak) de mindig figyelembe kell venni a készítés évét.



Földhasználati (erdő, legelő, szántó, ültetvények, halastó stb.), művelési módok
könnyen elkülöníthetők.



Jól láthatók rajta a mezőgazdasági táblák határai, a talajművelés iránya.



Jó

térkép-helyettesítő,

kiváló

geometriai

alapot

biztosít

bármilyen

térinformatikai rendszerhez.


A MePAR és a távérzékeléses ellenőrzés pontossági igényeit kielégíti, abszolút
pontossága (a földfelszínhez képest) 1-1,5 méter. Az általunk használt ortofotó
pixelmérete 50 cm.

b.) 1:10 000 ma. szkennelt topográfiai térképek
A topográfiai térképek segítik az időben állandó, blokkhatárként szolgáló földfelszíni
elemek (utak, vasút, csatorna, patak, stb.) azonosítását.
c.) Digitális domborzat modell (DDM) 5 m-es rácshálóval és 0,8 m-es magassági
pontossággal
2. Nagy méretarányú műholdfelvételek
Az űrfelvétel-idősorok a területek hasznosítási típusának és jogosultságának (a
földhasználat folyamatos voltának) eldöntésében van szerepe. A blokkhatárok (táblák)
állandóságának megállapítására is felhasználható.
3. Kataszteri térképek fedvényként
- Vektoros állományok
- Szkennelt térképek
A kataszteri térképek (9. ábra) digitális fedvényként történő megjelenítésére is lehetőség
van. Ezek a térképek megkönnyítik a gazdák számára a tájékozódást, mivel abban
segítenek, hogy gazdálkodót megtalálják a tábláikat. (FVM FTF által koordinálva 2003ban rendelkezésre állt)
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9. Ábra: Kataszteri fedvény

Forrás. NYULL /2003/

3.3.3.2. MePAR kiépítése

A MePAR kiépítését (az IIER keretében) 2002. októberében – a több éves megalapozó
munka után – kezdte meg a FÖMI, melynek jogi alapját a 2003. január 31-i 4/2003.
számú FVM-rendelet teremtette meg. Az ehhez kapcsolódó előkészítő folyamatok már
2002. februárjában elkezdődtek.
A MePAR-t az Európai Unió szabályozásával összhangban úgy kellett létrehozni, hogy:
a) lehetővé tegye a támogatás alapját képező mezőgazdasági parcellák fizikai blokkon
belüli elhelyezkedésének rögzítését, és területük meghatározását;
b) biztosítsa a támogatásokra vonatkozóan benyújtott kérelmek adminisztratív
ellenőrzéséhez (területi túligénylések és kettős igénylések kiszűrése, kifizetési jogcímek
közötti keresztellenőrzések), továbbá a távérzékeléses- és/vagy helyszíni ellenőrzéséhez
szükséges alapvető adatokat;
c) alkalmas legyen az MVH-nak benyújtott kérelmek és pályázatok kezeléséhez
szükséges térinformatikai alapok biztosítására;
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d) tegye lehetővé a külön jogszabályok alapján engedélyezett, támogatásra jogosult
területek cseréjének nyilvántartását;
e) megállapítható legyen a kataszteri fedvényen szereplő földrészletek és a fizikai
blokkok kapcsolata.
Ebből adódóan az országos rendszer kiépítésének feladatai a következők voltak:
• A fizikai blokkok határvonalának kialakítása a légi fényképekből készült
ortofotó alapján, digitális topográfiai térképek és a korábbi években készült
űrfelvételek elemzésével az ország egész területére.
• A kataszteri térkép-fedvények illesztése az ortofotóra.
• Térinformatikai adatbázis felépítése.
• A fizikai blokkok minőségellenőrzése.
• Blokktérképek készítése a MePAR adatbázisból a gazdálkodók által művelt
táblákról (A/3-as méretben, 1:5.000–1:10.000-es méret arányban), majd
kiküldése a gazdáknak. A gazdálkodók tájékozódásának segítéséhez a
kataszteri föld részlethatárok szerepelnek a blokk térképen.
A rendszer kiépítése és működtetése IIER-ben nemcsak egy térinformatikai alkalmazás,
hanem ezen túlmenően a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok ellátását is feltételezi.
Az országos MePAR évenkénti működtetési és üzemeltetési feladatai:
1. A MePAR éves változásainak átvezetése, működtetése, az ortofotó felújítása, a
kataszteri változások és a gazdálkodói bejelentések alapján.
2. Segítséget nyújt a támogatás alapját képező terület kiszámításához.
A gazdálkodót segíti a támogatás alapját képező mezőgazdasági tábláinak
megadásában, a terület kiszámításában, azaz hivatkozási rendszert teremt a
támogatandó terület meghatározásához. Kérelmezéskor térképi dokumentumot
biztosít a táblák megadásához ( + űrlap).
3. Az IIER-ben folyó adminisztratív ellenőrzéshez biztosít hasonlítási területadatot,
melynek keretében összeveti az egy fizikai blokkra a különböző kérelmekben
érkezett igénylések összterületét a fizikai blokk nettó támogatható területével. Az
így kiszűrt területi túligényléseket és a kettős igényléseket kifizetés előtt fel kell
oldani.
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4. A kifizetési jogcímek közötti ellenőrzést is megvalósítja.
A MePAR felhasználásával történik a kérelmekben megjelölt területek
jogosultságának ellenőrzése és a különböző IIER kifizetések (pl. agrárkörnyezetvédelmi program, hátrányos helyzetű területek támogatása, terület
igényhez kötött állatkifizetések) közötti keresztellenőrzés.
5. Digitális térképi alapot biztosítás a távérzékeléses ellenőrzéshez.
6. Térképi dokumentum háttér a helyszíni ellenőrzéshez.
Helyszíni ellenőrzési dokumentumokat szolgáltat a földművelésügyi hivatalok
ellenőrei számára.
7. Térinformatikai alap a kérelem + pályázat dokumentumainak kezeléshez.
Az IIER-központokig lemenő, a blokktérképek területi megjelenítését és a
tanácsadáshoz szükséges méréseket biztosító térinformatikai szolgáltatás kiépítése
és üzemeltetése.
8. Képzés az intézményi résztvevőknek, segítség nyújtás a gazdálkodókat tájékoztató
anyagok elkészítéséhez, valamint promóciós tevékenységek.
9. MVH által meghatározott további funkciók
A fejlesztés eredményeként a térinformatikai alkalmazás eljut a MVH területi
szerveihez és rajtuk keresztül a támogatások igénylőihez.

A MePAR adatbázis és térinformatikai rendszere megfelel a 1593/2000 (EK) rendelet
adatbázis és térinformatikai követelményeinek és a 2419/2001 (EK) rendelet legújabb
módosítási javaslatában szereplő kritériumoknak is. A területazonosítás egységei a
fizikai blokkok az ország teljes földrajzi területét (tehát az erdőket, legelőket,
gyümölcsösöket és ültetvényeket, településeket, stb.) lefedik. Így tehát az ország
bármely mezőgazdasági tábláját egyértelműen meg lehet adni a fizikai blokk
azonosítójával és a táblasorszámmal, a területhez kapcsolódó kérelemben vagy
pályázatban. A Magyarország területére vonatkozó fizikai blokkok felépítése 2003.
szeptemberében fejeződött be és ezzel a parcella azonosító rendszer kiépítése is
megvalósult.
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3.3.3.3. MePAR és a kapcsolódó adatbázisok
A MePAR térképi elemei (10. ábra):
a)

a fizikai blokkok határvonalai,

b)

a fizikai blokkon belül a meghatározó műveléstől eltérő és a támogatásra nem
jogosító felszíndarabok határvonalai,

c)

a támogatható és nem támogatható, a blokktérképen lehatárolt felszíndarabok
területe,

d)

a nettó támogatható terület,

e)

az egyedi blokkazonosító,

f.)

ortofotó, vagy nagyon nagy felbontású űrfelvétel,

g.)

kataszteri fedvény.

10. ábra Térkép részlet a MePAR adatbázisból

Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
Piros vonal a blokkhatárokat, kék vonal a nem támogatható, valamint a blokkon belüli
eltérő mezőgazdasági hasznosítású területek határait jelezi. A fekete szín az ingatlannyilvántartási földrészlet-határokat jelölti, segítve ezzel a gazdálkodók tájékozódását, a
42

területük megtalálását. Minden fizikai blokknak fel van tüntetve az egyedi azonosítója
és a nettó támogatható területe, amelyek sárga színnel láthatóak.
A MePAR alapvető adatai tartalmilag egy és oszthatatlan egységet képeznek. A
rendszer egyes összetevői külön jogszabályokban megfogalmazott támogatási
jogcímeknek megfelelő tematikus rétegek, valamint a gazdálkodóknak 2004-ben a
kérelmezéshez nyomtatott egyedi blokktérképeken a tájékozódás segítésére a kataszteri
fedvény.
A jogosultságot érintő tranzakciókat 5 évig tartják nyilván. A szántóföldi terület alapú
támogatásra vonatkozó jogosultság alapja a standard támogatási rendszerben a 2000.
december 31-én tartósan szántóföldi művelés alatt lévő terület, míg az "egyszerűsített"
rendszerben a 2003. június 30-án "jó mezőgazdasági állapotban tartott" szántó, legelő,
gyep, konyhakert, szőlő és gyümölcsös.
A MePAR három jól elkülöníthető digitális légi felvétellel készült térképtípust
tartalmaz:
1.) az úgynevezett áttekintő blokktérképet (11. ábra),
11. ábra Áttekintő blokktérkép

Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
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Az áttekintő blokktérképek önkormányzatokhoz és falugazdász-központokhoz való
kijuttatása 2003. novembertől folyamatosan, több turnusban történt. A térképek EOV
25.000-es szelvény méretben M=1:10.000-es méretarányban kerültek kinyomtatásra.
A térképlapok tartalmaznak átfedést, ez könnyíti a szelvényhatáron levő blokkok
azonosítását.
Egy – egy települést és közvetlen környékét tartalmazzák a szelvények, melyek az
önkormányzatoknál kerültek kifüggesztésre.
Azok a gazdák, akiknek több település területén vannak tábláik, vagy ellátogatnak
minden településre vagy a falugazdász körzetközpontban a körzet területe áll
rendelkezésre.
Magyarország megművelt területének (5,8 millió ha) a légi felvételét 1.100 áttekintő
térképen és ~302.000 darab fizikai blokktérképen jelenítették meg.
2.) egy úgynevezett fizikai blokktérképet,
3.) valamint a mezőgazdasági parcelláról készült felvételt.
3.3.3.4. Támogatásigénylés a MePAR segítségével
A magyar mezőgazdaságban termelők mintegy 143,8 milliárd forint termelői
támogatásban fognak részesülni, amely két részből tevődik össze:
Az egyik részt – az egyszerűsített területalapú támogatást (SAPS) – az Unió
finanszírozza, ennek szintje a jelenlegi uniós tagállamok termelői támogatási szintjének
25%-a, mely fokozatosan tíz év alatt éri el az uniós támogatottsági szint 100%-át. A
növekedés 2005 – 2006. években 5 - 5%, a következő években évenként 10%.
A közvetlen kifizetések másik része az előző támogatáshoz kapcsolódó nemzeti
kiegészítés, mely az uniós forrásból származó – 2004. évben – 25%-os szintű
támogatást további 30%-kal kiegészíti. A kiegészítés mindaddig megtörténik nemzeti
forrásból, míg az uniós támogatás el nem éri a 100%-os szintet. A kiegészítés mértéke
2010-ig 30%, majd évenként 10%-os mértékben csökkenő.
Magyarország a koppenhágai megállapodás alapján az egyszerűsített területalapú
kifizetési rendszert (SAPS) választotta az uniós agrártámogatások működtetésére.
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Ebben

a

rendszerben

támogatásra

jogosultak

a

szántóföldi

növények,

a

takarmánytermő-területek, a gyepterületek, valamint a szőlő- és gyümölcsültetvények.
A támogatásra jogosult területeket be kell jelenteni az ügyfélblokk-nyilvántartásba, mert
csak azok a gazdák juthatnak uniós támogatáshoz, akik bejelentkeznek az agrártárca
által működtetett ügyfélblokk-nyilvántartásba.
A támogatás a használónak - ténylegesen a gazdálkodónak - az éves aktuális művelt
területére jár, függetlenül a tulajdonosi/bérleti viszonyoktól. A támogatási kérelemben
igényelhető minimális területnagyság 1 ha. Minimális tábla nagyság 0,3 ha. Szankció
nélküli eltérés a területnagyságban, támogatási kérelemben szereplő és a ténylegesen
művelt terület között 3%.
Az

agrártermelők

legkésőbb

június

15-ig

igényelhetik

szankciómentesen

a

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál az uniós, illetve a hozzájuk kapcsolódó
nemzeti támogatásokat.
Az unióból mintegy 74 milliárd forintnak megfelelő terület alapú dotáció érkezik, amely
az egyszerűsített rendszerben 4,355 millió hektárra oszlik el. Így egy-egy hektárra
előreláthatólag 70,22 Euro, vagyis mintegy 17 ezer forintnak megfelelő összeg jut. Az
átváltás árfolyamát az első félévi átlagárfolyam alapján határozza meg az EU.
Gazda-blokk adatbázis kialakítása
A tavalyi év decemberétől lehet megtekinteni a falugazdász körzetközpontokban, illetve
az önkormányzatoknál az áttekintő blokktérképeket, amely alapján a gazdák
megismerhetik a blokkhatárokat és a támogatásra nem jogosult táblarészleteiket. A
térképek segítségével minden regisztrált gazdálkodónak meg kell adnia:
- általuk műveléssel érintett fizikai blokkok azonosítóját,
- blokkonként művelt területet: összszántó + összlegelő + ültetvény + kert.
Ezeket az adatokat az ügyfélregisztrációs rendszer ÜGYFÉL-BLOKK ADATOK
LAPJA című G015 számú nyomtatványán kell benyújtania.
Ha az ügyfél-blokk adatok lapján az érintett gazdák összesen több területet neveznének
meg egy blokkra, mint amennyi ott támogatható, még a kérelmezés előtt tájékoztatást
kapnak, hogy ezt a hibát „élesben” már ne kövessék el. Így biztosítható, hogy a
támogatás kézhezvételét pontatlan adatok ne nehezítsék. Amennyiben a ügyfél-blokk
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adatlap kitöltése után a kérelmező gazdasága új területtel, blokkal bővül, az MVH-tól
pót blokktérképet kérhet majd.
A már regisztrált termelők ugyanakkor az eddigi tapasztalatok szerint sajnos sokszor
hibáztak a blokkazonosító, azaz a G015-ös adatlap kitöltésénél. Előfordult például, hogy
4 hektár területet 40 ezer négyzetméternek tüntettek fel, ami egy 50 hektáros fizikai
méret esetében számunkra feldolgozhatatlan. Olyan is volt, hogy nem számolták bele a
teljes művelt területet, vagy a blokkba a területet helyesen írták be, de elfelejtették
kitölteni az információs részt, így nem lehetett tudni, hogy kinek a földjéről van szó.
Ilyen esetekben vizsgálódni kell, ami meghosszabbítja az ügyintézést.
A gazdálkodóknak is érdeke, hogy pontos adatokat adjanak meg a gazda-blokk
adatbázisban, mert csak a regisztrált fizikai blokkjainak ismeretében kap a kérelmező
díjmentesen egyedi blokktérképet. Amennyiben több blokkot kérnek, mint amennyiben
tényleg művelnek, külön díjat szab ki a Hivatal, és pót blokktérképet is kell kérni,
természetesen díj ellenében.
MePAR-rendszert érintő változtatást a kérelmező köteles az MVH-nak bejelenteni az
általa végrehajtott, illetve az őt érintő, a fizikai blokkhatárral vagy a blokkon belüli
támogatható területek határaival kapcsolatos változásokat. A bejelentést az erre
rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az MVH illetékes megyei
hivatalához. A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit a
kérelmező viseli. Szintén az erre a célra kialakított formanyomtatványon lehet
benyújtani a támogatási eljárás során a blokk-kialakítás miatt ért érdeksérelmeket. A
következő évi kérelmezéshez az évente május 1-jéig benyújtott bejelentésekben foglalt,
az MVH által elfogadott változások kerülnek átvezetésre.
Az ügyfélnek használt földterületeinek ügyfél-blokk adatlapon történő bejelentése után
küldi meg MVH a 2004. évi kérelmezéshez a támogatási kérelemcsomagokat,
amelyekben a gazdaságra szabott színes, A/3-as méretű, M=1:5.000-es (ortofotó (2000.
nyár)) egyedi blokktérképek is megtalálhatóak. Ezeket kell a gazdálkodóknak a kitöltés
után visszaküldeniük a támogatási kérelem részeként az MVH-nak. Ahhoz azonban,
hogy minden gazdaság a saját művelt területéről (az általa hasznosított fizikai
blokkokról) kapjon egyedi térképet, szükséges már előtte tudni, hogy a gazda melyik
fizikai blokkokban művel.
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A 2004-es kérelemcsomagok (terv) tartalmazni fogják:
⇒ Űrlapok – egységes terület alapú kérelem
⇒ MePAR egyedi blokk térképek
⇒ Kitöltési útmutató
Az egyedi blokktérképen fel lesznek tüntetve:
• fizikai blokkok és az azon belül, az ott meghatározó műveléstől eltérő és a nem
támogatható területek határvonalai,
• lehatárolt területekhez tartozó területadatok: a támogatható és nem⋅támogatható
területek mérete hektárban,
• blokkazonosító,
• tájékozódást segítő grafikus fedvény: kataszter.
Az egyedi blokktérképen feltüntetjük azt is, ha a blokk területe valamely területileg
meghatározott támogatástípusra jogosult. Ilyen lehet például:
- Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) támogatása.
Kiegészítő támogatásként, például olyan településeknek adható, ahol nagy a
munkanélküliség.
- Érzékeny Természeti Területek támogatása
Azokra a természetvédelmi területekre vonatkozik ahol lehet mezőgazdasági
művelést folytatni.
- Agrárkörnyezetvédelmi Program
Azok a gazdaságok/gazdák vehetnek részt, akik mezőgazdasági termelésük
során nem használnak, illetve minimális mértékben használnak fel műtrágyát
és növényvédő szereket. Az ilyen jellegű gazdálkodástípus jogosítja fel őket
arra, hogy ebben a nagyobb mértékű támogatásban részesüljenek.
A kérelmezés alapegysége a mezőgazdasági tábla, melyet egy kérelemsorban kell
feltüntetni:
•

A területet hektárban, két tizedes pontossággal kell a kérelemben feltüntetni. A
kérelemben feltüntetett terület az érvényes, a blokktérképen készített rajz
indikáció a megtaláláshoz.
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•

A gazdaságon belül ki kell alakítani egy folyamatos táblasorszámozást, mely
állandó. Ha a tábla kikerül a gazdaság művelése alól, megszűnik a sorszám; ha
új tábla kerül be, folyamatosan számozódik.

•

Minden mezőgazdasági táblát - a nem támogatottat is - fel kell tüntetni az
egységes terület alapú kérelemben.

Táblasorszám: A gazdaságon belül ki kell alakítani egy folyamatos táblasorszámozást,
mely állandó, ha a tábla kikerül a gazdaság művelése alól, megszűnik a sorszám, ha új
tábla kerül be, folyamatosan számozódik.
Annak érdekében, hogy a 2004. évi igénylés minél gördülékenyebben történjen az FVM
és az MVH nagyszabású tájékoztatási, felkészítési programot szervez. A tájékoztatási
program részleteiről az MVH megyei kirendeltségein, valamint az országos és helyi
sajtón keresztül értesülhetünk.
A MePAR-t a kérelmezéskor maguk a gazdaságok, a kérelemkezelés és az ellenőrzés
során pedig a hivatal használja.
A gazdálkodók részére képzést először Kétegyházán 2003. 07.24-25 tartottak.
A kísérleti bemutatón résztvevő gazdálkodók az FVM, az új MVH és az Agrárkamara
együttműködésével szervezett, és a FÖMI szakembereinek segítségével részt vettek a
MePAR működési rendszerének tesztelésén. Megismerhették a blokktérképet, mely a
2004. évi területalapú támogatás igénylésének kizárólagos hivatkozási alapegysége. A
fizikai blokkon belül a gazdálkodók - számítógép segítségével - megkeresték saját
mezőgazdasági táblájukat, majd megfelelő szakmai irányítás mellett - tervezett
formátumú - Támogatási Igénylőlapot töltöttek ki. (12. ábra)
A kétnapos szakmai program kifejezetten a rendszer tesztelését szolgálta, a kölcsönös
véleménycsere, a felvetődő kérdések pedig a rendszer véglegesítéséhez adtak értékes
információkat a résztvevő szakemberek számára. A rendszer véglegesítését a gazdák
teljes körű felkészítése követi majd, melyben jelentős feladat hárul a létrehozott új
hivatal - az MVH - és az Agrárkamara területi irodáira.
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12. ábra A mezőgazdasági táblák megadása a kérelmekben 2004-től

Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
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3.3.3.5. MePAR Böngésző
A MePAR Böngésző a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium EU
integrációs programja (2002-2004.) keretében készült. Adattartalma a Földmérési és
Távérzékelési Intézet (FÖMI) által létrehozott Mezőgazdasági Parcella Azonosító
Rendszerből származik. A Böngészőt tervezte és készítette: Visual MINDS Studio.
Jelenleg a Földművelésügyi Hivatalok, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és
a Magyar Agrárkamara ügyintézői, valamint a feltételeknek megfelelő integrátorok
férhetnek hozzá. Azoknak az integrátoroknak van lehetőségük hozzáférni az adatokhoz,
akik térítésmentesen vállalják a sajátjukon túl az integráltjaik ügyfél-blokk adatlapjának
pontos kitöltését.
A MePAR Böngésző integrátorok által történő használatának feltételei:
- Ügyintézői adatlap hiánytalan kitöltése
- A Megyei FM Hivatal vezetőjének igazolása az adatlapon a nyilvántartási számról
- Részvétel az eljárásrendet és a technikai tudnivalókat ismertető oktatáson
A rendszer az ügyfeleknek csak kisebb hányadát tudja a rendelkezésre álló rövid idő
alatt kiszolgálni, és elsődleges célja a szétszórt földterületekkel rendelkező ügyfelek
segítése. Ahhoz, hogy valaki beléphessen, rendelkezni kell azonosítóval és jelszóval.
A Böngésző

alkalmazásakor

felmerülő

problémákkal

kapcsolatban

a

FÖMI

munkatársaihoz fordulhatunk, ők nyújtanak segítséget a Hotline szolgáltatás révén.

3.4.

Egyéb térinformatikai rendszerek

A támogatási igények benyújtásánál a termelők számára gondot okozhat a termőterület
korrekt meghatározása. Míg kisebb területen gazdálkodóknál szóba jöhetnek
hagyományos terepi mérések, nagyobb területek esetén más hatékony és pontos
módszert kell találni. A területi adatokat legfeljebb 3%-os eltéréssel kell megadni. Az
ennél nagyobb eltéréseket az EU szankcionálja. Ebből kifolyólag nagy fontossággal bír,
hogy a területek mérete a lehető legnagyobb pontossággal legyen megadva.
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A MePAR Böngésző korlátozott hozzáférést biztosít, és nem tudja az összes ügyfelet
kiszolgálni az idő rövidsége miatt. Ezért merült fel az a kérdés milyen más rendszerek
segíthetnek nekünk, hogy az Eu-támogatások igényléséhez szükséges adatokat a lehető
legnagyobb megfelelőséggel tudjuk benyújtani, és ezzel biztosítani a támogatásokból
való részesedésünket.
A MePAR Böngészőn kívül további hatékony térinformatikai rendszerek állnak
rendelkezésre a földalapú támogatások igényléséhez és ellenőrzéséhez. De ezek a
rendszerek más célokra is használhatóak, amelyek megkönnyítik a gazdák munkáját:

3.4.1.

Digiterra (a MePAR térinformatikai beszállítója)

A szoftver a EU terület alapú támogatások
igényléséhez

és

táblatörzskönyvi

területi
adatok

ellenőrzéséhez,
térképen

történő

megjelenítéséhez ajánlható.
A támogatási rendszer elvárása szerinti terület meghatározás helyszíni felméréssel
biztosítható.
DigiTerra AgroExplorer szoftver:
A pontos területméréshez a DigiTerra AgroExplorer szoftvert kell alkalmazni, mellyel
terepre vihetőek a digitális térképeink és a beépített GPS modul segítségével, az EU
előírásoknak megfelelő pontossággal megmérhetőek a termőterületek. A DigiTerra
AgroExplorer egyszerűen kezelhető hatékony eszköz (terepi adatgyűjtő, gyors
térképező és navigációs eszköz) a területfelmérés és a területellenőrzés terepi feladataira
és a gazdálkodás nyilvántartási feladatainak támogatására.
Speciálisan a mezőgazdálkodás számára építették be automatizált területfelmérést,
területellenőrzést és az Agroorg táblatörzskönyvi adatokat (a mezőgazdasági táblákhoz,
parcellákhoz gazdálkodási adatok kapcsolódnak, amelyeket a táblatörzskönyv
tartalmaz) megjelenítő modulokat.
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A térinformatika így a mezőgazdaság számára is hasznos eszközzé válik. A szoftver
megvásárlásával
parcelláinkhoz

egy

sokoldalú

kapcsolhatjuk

a

rendszerhez

jutunk,

táblatörzskönyvi

melyben

adatainkat

tábláinkhoz,
az

Agroorg

táblatörzskönyvből. Így ennek segítségével a bemért területhez a terepen is
megjeleníthetőek a gazdálkodáshoz kapcsolódó szakadatok.
A DigiTerra Terepi Térinformatikai Rendszer a preciziós mezőgazdálkodás irányába
még továbbfejleszthető.
A szoftver funkciói:
Területmérés: a területek felmérésére két módszert választhat:
1. területmérés körbejárással:
Körbe kell járni a terület, ezalatt a program a GPS koordinátákat folyamatosan rögzíti és
kiírja a területi jellemzőket. (területnagyságot, mérési hibát, EU területmérési
toleranciát). A nem hasznosított területeket a program figyelembe veszi, és ezeket
körbejárva nem számítja a területhez.
2. pontmérésen alapuló területmérés, a területek grafikus szerkesztése:
Területének töréspontjait méri, majd szerkesztéssel hozza létre a területet. A területi
jellemzőket a terület megszerkesztése után kapja meg.
A mérés bármikor megszakítható és folytatható. A táblában lévő kivett folt a bejárás
során mérhető úgy, hogy a táblahatár mérést megszakítjuk, majd a kivett folt bemérése
után azt folytatjuk.
Vonalas létesítmények (út, kerítés) és területhatárokat (erdő) külpontos bevitele
méréssel rögzíthető. A határvonaltól adott távolságban mérünk, majd a szoftver a mérést
eltolja a megadott távolságnak megfelelően. Valódi jelentősége ennek akkor van, ha
fedett területen mérünk, ahol a GPS műholdak részben takartak, vagy járművel nem a
határvonalon haladunk.
Mérés közben használhatunk háttér térképeket (légifelvétel, MePAR térkép), ami a
tájékozódást és a mérés kontrollját nagyban elősegíti.
A koordinátás mérések vízszintesre redukált országos rendszerben történnek (EOV).
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Pontok és területek esetén szöveges feliratokat helyezhetünk el a térképen. A méréshez
kapcsolódó jellemzőket (attribútumok) saját magunk is kialakíthatjuk egy beépített ún.
relációs adatbáziskezelőben.
A térképet tetszőlegesen színezhetjük a jellemzők alapján. Vonaltípusokkal,
területkitöltő mintákkal tetszetős és informatív térképet állíthatunk össze. Adatainkat az
elterjedt térinformatikai rendszerekből és rendszerekbe, át tudjuk adni.
Magyar nyelvű kezelőfelület és felhasználói kézikönyv segít a könnyű megértésben.
További előnyök:
-

Kettő szoftvert kapunk, egyet a terepi méréshez, egyet az irodai feldolgozáshoz.

-

Az asztali (Desktop) és a kézi számítógépeken (PDA) futó verziók azonos

funkciókat valósítanak meg. Így a térképi rendszer irodában is használható, kényelmes
körülmények között monitoron szerkeszthetjük a térképet, jegyzőkönyvet, valamint ki is
nyomtathatjuk a térképet.

3.4.2.

Sokkia GeoGrad GIS CE

A GeoGrad GIS-CE szoftverrel elvégezhetjük a GIS adatbázisának terepi ellenőrzését,
aktualizálását vagy létrehozását. A szoftver kis méretű zsebszámítógépen futtatható. Az
esetleg meglévő irodai GIS rendszerbeli pont-, vonal-, vagy folt objektumok adatai
térképi háttérrel együtt letölthetők a készülékbe.
Az objektumokra vonatkozó letöltött adatok grafikus beazonosítással megtekinthetők a
készülék kijelzőjén. Esetleges módosításuk a felhasználó által testreszabható
kezelőfelületnek köszönhetően egyszerűen elvégezhető. Az objektum pozíciója a
zsebszámítógéphez csatlakoztatható GPS vevővel, vagy a térképre mutatással
határozható meg.
A terepi adatgyűjtés eredménye visszatölthető az irodai rendszerbe.
Főbb előnyei:
- Könnyen kezelhető
- Magyar nyelvű
- Ismerős kezelői környezet
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- Egyszerű programszerkezet
- Az adatgyűjtés testreszabható
- Többféle zseb PC-n is futtatható
- Többféle GPS-el használható (vagy nélküle is)
A szoftver két modulja:
1. PC administrator
Az asztali számítógépen futtatható modullal végezhető el a GIS adatok importálása az
irodai rendszerből a GeoGrad GISCE- be továbbá az exportálás fordított irányba. A
szoftver ismeri a legelterjedtebb adatformátumokat. A PC administratorral hajtható
végre az adatok kezelését lehetővé tevő párbeszéd ablakok kialakítása, a felhasználói
igényeknek megfelelő testreszabása. Ennek a lehetőségnek köszönhető, hogy a bármely
GIS

adatbázis

karbantartásához

alkalmazható.

Az

irodai

modul

feladata

a

kommunikáció a terepi egységgel. Az adatforgalom az asztali számítógép és a
zsebszámítógép között magas fokon automatizált.
2. Terepi modul
A zseb számítógépen futtatható modul szerepe az irodai rendszerből letöltött adatbázis
terepi kezelése, az adatok és az adatokhoz tartozó pozíció esetleges módosítása. A
letöltött adatbázis akár üres is lehet, amennyiben a feladat új adatbázis létrehozása. GPS
csatlakoztatása esetén a háttértérképet mozgó térképként kezeli (a térképen grafikusan
megjelenik a kezelő helyzete). A GeoGrad GIS-CE a pozíciókat az EOV rendszerben
értelmezett koordinátákkal tárolja. A szoftver az adatbázisban tárolt ismert pontra
navigálást is támogatja.
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3.4.3. Georgikon térképszerver

A térképszerver bevezetése
A Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar által üzemeltetett
térképszerver kiépítése 2003. júniusában kezdődött, elsődlegesen talajvizsgálati
eredmények, adatok térképes összegyűjtése és publikálása céljából.
A projekt végrehajtására egy nyolctagú konzorciumot hoztak létre, amelynek a tagjai:
1. Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
- Talajtan és Agrokémia Tanszék
- Statisztika és Informatikai Tanszék (Informatikai Csoport)
2. Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete
3. Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
4. ESRI Magyarország Kft.
5. Agroinvest Külkereskedő, Fővállalkozó és Szolgáltató Rt.
6. Talajerőgazdálkodás Kkt.
7. Agrolabor-Z Kft.
8. PICTRON Számítás- és Videotechnikai Kft.
A feladat sokrétűsége megkövetelte, hogy a konzorciumon kívüli szervezetekkel is
együttműködésre lépjenek. Közreműködő partnerek voltak (néhányat kiemelve):
∗

Földmérési és Távérzékelési Intézet
Topográfiai térképek, légifotók vásárlása, előfeldolgozása, a szaktanácsadási
javaslatok illesztése a mezőgazdasági nyilvántartási rendszerhez (MePAR)

∗

Zala, Vas, Somogy és Veszprém Megyei Földhivatal
Földminősítési céllal készített talajtérképek átadása digitalizálásra.

∗

Központi Statisztikai Hivatal
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A Balaton vízgyűjtő adatbázis kiegészítése, a meglévő KSH adatokkal.
∗

FVM Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat
Adatbázisok harmonizációjának megvalósítása.

∗

HM Térképészeti Kht.
Légifotók vásárlása, előfeldolgozása, digitális domborzati modell készítése.

∗

Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség
A Balaton és vízfolyások vízminőségi adatbázisával való harmonizáció

∗

Országos Meteorológiai Szolgálat
Meteorológiai adatok vásárlása, előfeldolgozása

A Balaton vízgyűjtő területét lefedő papírtérképeket digitalizálták lapolvasó
segítségével. Az egész térség területe (5200 km2) 309 téképszelvényre (EOV szerinti
szelvényezés) van felbontva. Egy szelvény mérete 4000 x 6000 m.
A létrehozott topográfiai térképek 1:10000 méretarányúak. Bármikor letölthetjük mobil
eszközre, akár vezetékes, akár mobil Internet segítségével.
Jelenleg ezt a térképszolgáltatást a www.georgikon.hu/nkfp oldalon lehet megnyitni.
(13. ábra)
13. ábra A Georgikon térképrendszer használata az ArcIMS Viewer segítségével

Forrás: http://193.224.81.40/website/topol/viewer.htm
56

A rendszer működtetéséhez szüksége szoftverek:
♦

ArcIMS 4.

Az ArcIMS biztosítja az alapot a földrajzi információs rendszerek (GIS) és a
térképszolgáltatások elterjesztéséhez az Interneten keresztül. A szoftver lehetővé teszi a
felhasználók számára, hogy összeillesszék a helyi adatforrásaikat és az internetes
adatforrásaikkal, megjelenítéshez, lekérdezéshez és elemzésekhez, egy egyszerű
böngésző segítségével, amellyel elérhetik és kapcsolatba léphetnek az Interneten
megjelenő térképes GIS adatokkal.
A földrajzi adatok Interneten történő megosztásával lehetővé válik az adatok valós idejű
integrációja az egész világon. Az ArcIMS szolgáltatja a közös platformot a csere
lebonyolítására (GIS adatok és szolgáltatások cseréje az Interneten), így elérhetők azok
az erőforrások a Világhálón, amivel jobban előkészített döntéseket hozhatunk.
ArcIMS további felhasználási lehetőségei:
-

lehetővé teszi, hogy távoli helyen használjanak drótnélküli eszközöket az

adatbázisuk eléréséhez és fontos adatok kapcsolásához az aktuális helyükhöz.
-

rendszerszolgáltatók

térképeket

továbbítsanak

mobil

telefonra

útvonalválasztási lehetőséggel
Úgy tervezték, hogy egyszerűen lehessen vele térképszolgáltatásokat előállítani,
weblapokat fejleszteni, és kommunikálni a térképszolgáltatásokkal és az adminisztrátori
oldalakkal. Varázslók és sablonok vezetnek végig a feladatokon, amelyekkel a
térképeket elkészíthetjük, programozásra nincs szükség. Egyszerűen el kell készíteni
egy térképszolgáltatást, meg kell tervezni egy web oldalt és közzétenni a térképet.
Könnyen használható eszközök segítenek vizsgálni és karbantartani az oldalt.
♦

ArcPad 6.0.3

Az ArcPad az ESRI-től egy mobil térképező szoftver a GIS számára. Az ArcPad-del
mobil eszközökön szerkeszthetjük a shapefájlokat, miközben kapcsolatot létesíthetünk
adatbázisokkal, eszközünket összeköthetjük GPS vevővel, vagy akár ArcIMS rétegeket
is megjeleníthetünk, mindezt kint a terepen. Így gyorsan gyűjthetünk adatokat, illetve
frissíthetjük a térképi állományainkat, miközben biztosítjuk adataink érvényességét is.
57

Az ArcPad funkciói:
- Meglévő vektoros és raszteres adatok megjelenítése
- IMS rétegek hozzáadása, vezeték nélküli technológia
- Térképi nézethez kapcsolódó eszközök, például: kicsinyítés, nagyítás, eltolás,
definiált nézet, GPS pozícióra állás
- Elemek attribútumainak lekérdezése, hiperlinkek megjelenítése, elemek keresése
- Távolság, terület levétele
- GPS navigáció "EOV vetület kezelése”
- Új shapefájl létrehozása, adatok szerkesztése, az egér, a mutatóeszköz, vagy a GPS
segítségével
- Térképforgatás: A térképforgatás funkció lehetővé teszi, hogy a térképet mindig
északi irányba forgatva jelenítsük meg. Ez a funkció főként a navigációs
alkalmazások, illetve az adatgyűjtések során játszhat fontos szerepet.
- Localizáció: ArcPad felhasználói felülete több nyelven is elérhető., többek között
magyarul is.
♦

ArcView (ArcGIS 8.3)

Az ArcView egy olcsó, könnyen megtanulható és kezelhető, de sokoldalú, az általános
felhasználók részére kifejlesztett úgynevezett desktop GIS és Mapping termék. Nagy
előnye, hogy az ARC/INFO jelenléte nélkül képes elérni, megjeleníteni, használni,
elemezni az ARC/INFO által készített GIS adatrendszereket (térképeket, képeket és
alfanumerikus és táblázatos adatokat is).
Lehetőség van a tematikus térképek egyedi jelkulccsal történő felrajzolására,
rámutatással történő azonosításra és lekérdezésre, mind a térképen (rámutatással vagy
körülrajzolással), mind a táblázatos adatokból (logikai szűréssel) való válogatásra, több
táblázat összekapcsolására, statisztika készítésére. Az egyes rajzi elemekhez további
fedvények, rajzok, képek és feldolgozások (Hot Link) is köthetők. A táblázatos adatok
aktualizálása (módosítása) az erre feljogosított felhasználó számára lehetséges.
A térkép újabb a felhasználó által rajzolt vagy akár digitalizált témákkal is bővíthető,
ami pont, vonal vagy poligon elemeket tartalmazhat. Ezekhez saját attribútum tábla is
felépíthető (mezők hozzáadásával). Az elkészített összeállítások pontos méretarányban
feliratokkal, diagrammokkal, magyarázó ábrákkal együtt kinyomtathatók, vagy PC-n
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más WINDOWS alkalmazás részére átadható. Mind a PC-s, mind a munkaállomás
változat funkcionálisan ugyanazt a környezetet kínálja a felhasználó részére.
A PC-s változat mindemellett képes hálózaton keresztül, a megfelelő kommunikációs
program segítségével a munkaállomáson tárolt ARC/INFO-s adatállományok elérésére
is.
A szoftver a következő feladatok elvégzésére alkalmas:
o

Földrajzi információs rendszer(ek) geográfiai és szöveges adatainak

megjelenítése, lekérdezése, kezelése, összefűzése.
o

Kartográfiai minőségű tematikus térképek készítése.

o

Pontokat, vonalakat, poligonokat tartalmazó digitális térképek létrehozása.

o

Vektoros és raszteres (légifotók, műholdképek, egyéb szkennelt grafikák) képek

együttes megjelenítése.
o

Térképi elemek - a program által felkínált - jelkulccsal történő felrajzolása.

o

Rámutatással történő azonosítás, lekérdezés, mind a térképen (rámutatással

vagy körülrajzolással-geometriai feltétel alapján), mind a táblázatos adatokból
(logikai szűréssel) való válogatás.
o

Objektumok közötti leválogatás a térbeli kapcsolatok alapján.

o

Cím szerinti visszakeresés úthálózat alapján (geokódolás).

o

Grafikus és logikai lekérdezések elvégzése.

o

Térképek közötti halmazműveletek (egyesítés, metszet, közös rész) elvégzése.

o

A grafikus elemekből, táblázatokból, diagrammokból összeállított térképek

tárolása.
o

Adatbázis táblázatok létrehozása, karbantartása, összekapcsolása, rendezése,

adatbázis mezők és grafikus elemek szerinti indexek létrehozása, felhasználása.
o

Szabványos GIS adatformátumok megjelenítése.

o

Pont/vonal és területdiagramok létrehozása.

o

Saját felhasználói felület kialakítása

o

Más alkalmazásokkal való kommunikáció, adatcsere és együttműködés

o

Felhasználói programok, illetve rendszerek készítése
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4.

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer egy teljes mértékben megvalósított,
pontos azonosító rendszerként működik, amely jelenleg a területalapú támogatásokhoz
és azok ellenőrzéséhez nyújt segítséget. Ebből adódóan a következő feladatok
megoldására is alkalmas lehet:
•

KSH-adatbázisában

meglévő

adatokkal

kapcsolatban

meglévő

hibák

megvilágítása, és korrigálása.
•

A jelenleg meglévő kataszteri rendszerrel történő összehasonlítás, és ennek

megfelelő eltérések, hiányosságok kimutatása.
•

Az egyes mezőgazdasági területek változásának figyelemmel kísérése, a 3

évenként az egész ország területére elvégzett légifelvételezés alapján. Megvizsgálható
lenne, mennyire jellemző Magyarország mezőgazdasági termelésére az állandóság pl.
támogatások milyen mértékben befolyásolják a gazdákat a rotáció kialakításában.
Melyik irányba tolódik el az egyes mezőgazdasági kategóriák részesedése az összes
hasznosítható területen belül.
Az űrfelvételek alapján pedig olyan következtetéseket tudunk levonni, hogy adott évben
a táblákon, az egyes termelési időszakokban milyen növényborítottság volt jellemző.
•

Termésbecslés elvégzése alakalmával, a felvételeken következtetni lehet a

növényborítottságra, ami korrelációban van növénysűrűséggel, így megbecsülhetjük
például a búza várható hozamát.
•

Térképszoftverkénti kialakítása

Véleményem szerint ez a rendszer nemcsak a fent említett feladatok ellátásának alapjául
szolgálhat, hanem az így összegyűjtött adatokat a gazdaság más területein is fel lehetne
használni:
•

Vidékfejlesztés és Területfejlesztés

•

Környezetvédelem és Tájvédelem

•

Talajvédelem és Növényvédelem

•

Vízügy és Közlekedés
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Esetleges térképszoftverként történő felhasználásának lehetőségével kapcsolatosan
vizsgáltam meg a Georgikon Térképrendszert, ami jelenleg mindenki számára elérhető
ingyenes szolgáltatáskent működik. Mivel a rendszer kiépítésénél arra törekedtek, hogy
kis sávszélességű Internet kapcsolat esetén is elfogadható idő alatt letölthetők legyenek
a térképek, felbontást lecsökkentették.
Még fejlesztés alatt álló, új rendszer, de ennek ellenére a már szerveren lévő topográfiai
térkép

is

segítségére

lehet

a

mezőgazdasági

szakembereknek

a

döntések

meghozatalánál. Bár a valóságban még semmilyen hasonló jellegű felhasználásra nem
került sor, de úgy gondolom a jövőben, főleg a tervezett fejlesztések kivitelezése után
már megvalósíthatóvá válik.
Tervezett fejlesztési irányok:
∗

Pillanatnyilag raszteres formában találhatóak a térképek a szerveren, emiatt

bizonyos nagyításnál már használhatatlanná válnak. Ebből kifolyólag szeretnék ezeknek
az állományoknak a vektoros formájúvá alakítását elvégezni, ami következtében a
további nagyíthatóság is lehetővé válik, valamint a kisebb helyigény is megvalósul.
∗

Várhatóan 2004. július 31-ig elkészülnek majd a következő térképek, adatbázisok

felvitelével:
- Eróziós mintaterületek térképei
- Tematikus térképek magassági adatok feltüntetésével
- Pontszerű talajvizsgálatok eredményei
- KSH adatok
Javaslatok a jelenlegi formában történő alkalmazásokra:
⇒ A bérmunkát végző gazdálkodókat segítheti abban hogy az egyes területek hol
találhatóak, milyen módon közelíthetőek meg, illetve az egyes területek között milyen
átjárási lehetőségek vannak. Ebből adódóan meg lehet tervezni az útvonalat.
⇒ A földterület vásárlója, főleg ha nem ismerős a környéken, vásárlás előtt megnézheti
a térképen, hogy a terület kb. hol helyezkedik el, milyen elérési lehetőségei vannak. Ez
alapján megkeresheti az adott parcellákat, és helyszíni megtekintéssel felmérheti az
adott körülményeket.
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⇒ Abból adódóan, hogy a térképen fel van tüntetve úthálózat, vasúthálózat, hidak
elhelyezkedése, így a munkaszervezési feladatok megtervezésénél nagy segítséget
nyújthat a szállítási (tápanyagvisszapótlás, növényvédelem, betakarítás) költségek
minimalizálásában.
⇒ A csatornák illetve a vízgyűjtő helyek alapján eldönthető hogy a területen vannak-e
öntözési lehetőségek, illetve van-e lehetőség drénezésre.
⇒ A vezető és az alkalmazott közötti kommunikáció segítése, a vezető által kiadott
feladatok könnyebb megértése érdekében. Kézi számítógépen vagy kinyomtatott
formában meg tudja mutatni melyik táblán hogyan célszerű az adott művelési módot
elvégezni, és annak is melyik részére kell különösebben odafigyelni (kötöttebb talaj),
Ezeket a pontokat fel lehet tüntetni a térképeken.
⇒ Konkrét terület meghatározására is alkalmas lehet, mivel a rendszerrel pillanatnyilag
csak körülbelüli területet tudunk meghatározni, ezért ennek kivitelezéséhez szükség van
GPS vevőre és egy kézi számítógépre, amelyek segítségével meg tudom adnia a pontos
koordinátákat (tábla határai) Az így megadott pontok nem kerülnek vissza a szerverre,
de ahhoz hogy a térképi háttér folyamatosan biztosítva legyen, szükség van a szerverrel
való állandó kapcsolatra (új térképszelvényt szeretnék letölteni).
Javaslatok a további fejlesztésekre:
- Mezőgazdasági munkák vonatkozásában figyelemmel kell lenni a területen húzódó
villanyoszlopokra, gázvezetékekre. Ha ezek elhelyezkedése fel lenne tüntetve a
térképen nagy segítséget jelentene.
- Villanyvezetékek kijelölése is hasonlóan fontossággal bír, főleg a repülőgépről
történő növényvédelemmel kapcsolatosan.
- A terület természetvédelmi besorolása (természetvédelmi terület, védett terület). A
vonatkozó szabályozások figyelembe vétele miatt, valamint a támogatások igénylésével
kapcsolatosan.
- Településekhez tartozó tájékozódási pontok vagy domborzati megnevezések,
magassági pontok felvitele a térképekre.
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- Rétegvonalakból következtetni lehet a területek meredekségére, a jelenlevő
vízállásos táblákra, így el lehet kezdeni a táblák jobb vízgazdálkodását, annak
érdekében, hogy az ilyen területeket megszüntessük.
- Eróziós mintaterületek megadása, amelyek alapján ki lehet választani a optimális
növényállományt, és a művelési irányt is ennek megfelelően tudnák kialakítani.
- Széltérképek felvitelével, és használatával különösen az adott napi szélirány és
szélerősség ismeretében a gazdálkodónak lehetősége van a permetezést úgy végezni
hogy elkerülje a vegyszer más táblára vagy lakott területre történő sodródását.
- Talajvizsgálatok eredményei (fizikai, kémiai tulajdonságok) is megtalálhatóak
legyenek a szoftveren, hogy könnyebben eldönthető legyen milyen növényfajt, illetve
milyen fajtát kellene a területen termeszteni. A kapott adatok rávilágítanak a
hiányosságokra, ebből következő szükséges feladatokra: műtrágya igény, mennyire
vízállásos a terület, meliorációs munkák stb..
- Csapadéktérképek, valamint ehhez kapcsolódóan állandó (napi) frissítéssel
meteorológiai adatok (hőmérséklet, páratartalom, csapadékmennyiség) megjelenítése.
Ezek segíthetnek például a növényvédelmi előrejelzés és az öntözés területén. Bizonyos
koordinátákhoz dinamikusan változó adatokat rendelnénk, akkor megtervezhető lenne,
hogy adott napon éppen milyen munkaműveletet lehet elvégezni, érdemes-e elkezdeni a
vetést, permetezést.
- Az egyes térképek együttes alkalmazásának megvalósítása: alaptérkép, és arra rá
lehetne vetíteni talajtérképet, csapadéktérképet stb.
- Amennyiben a KSH által szolgáltatott adatok is fent lesznek, különböző
lekérdezéseket (milyen növényfaj jellemző a tájra, művelési területek nagysága) is lehet
végezni települések szerint.
- Szolgáltatás, adatbázis bővítése céljából lehetőséget kellene adni, hogy kliens
oldalról érkező információk is felkerülhessenek a szerverre. Ha közvetlenül nem is, de
fórummal megoldható legyen.
- Amennyiben ezek a fejlesztések megvalósulnának kitűnő alapot szolgáltathatnának
szaktanácsadásra.
Változtatási javaslatok:
♦

Vannak olyan rétegek, ahol a térképi háttér nem látható. Ennek a

megjelenítését meg kellene valósítani, mert lehetnek olyan felhasználók, akik nem
63

ismerik az adott környéket és szükségük lehet a térképi háttérre, hogy megtalálják a
keresett területet. De addig is legalább a térségben található nagyobb városok
feltüntetését kellene megvalósítani.
♦

A területek mérésére csak bizonyos méretarányban kerülhet sor, de ekkor nem

lehet a térképet látni, illetve nem megfelelő részletességgel, ennek a problémának a
kisküszöbölése fontos lenne, amennyiben azt szeretnénk, hogy ez a funkció megfelelően
működjön.
♦

Jelenleg csak a Balaton Vízgyűjtő területét dolgozták fel. Azt javasolnám,

hogy a jövőben egész Magyarországra kiterjedően ki kellene bővíteni, hogy minél
nagyobb körű felhasználására kerülhessen sor. (Balatoni térségen kívüli földvásárlás
esetén is elérhetőek legyenek ezek a szolgáltatások.)
♦

Felhasználói ikonok bővítése

♦

Kezelési útmutató

♦

Jelmagyarázat a térképekhez

♦

Magyar nyelvű kezelőfelület

A rendszer még nem került kapcsolatba felhasználókkal. Véleményem szerint mielőtt
még nyilvános használatba hoznák mindenképpen el kellene végezni ezeket
változtatásokat, annak érdekében hogy a mezőgazdasági termelők számára is könnyen
kezelhető legyen. A későbbiekben pedig a rendszer fejlesztésénél folyamatosan
figyelembe kell venni a felhasználói javaslatokat, kéréseket.
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5.

ÖSSZEFOGLALÁS

2004. május 1-jén Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz tagállamaihoz. A
közösségi joganyag átvétele, az EU működési logikájának megértése, s a várható
előnyök kihasználásának képessége mindennapos kihívást jelentettek és jelentenek még
ma is.
A csatlakozási tárgyalások eredményeképpen a magyar mezőgazdaságban termelők
mintegy 291 millió Euro támogatáshoz jutnak, ebből a támogatható növénytermelésre
269,5 millió esik. Ha az összeghez hozzávesszük az adható nemzeti támogatás
maximumát, akkor ez az összeg elérheti a 143,8 milliárd forintot. Ezt a pénzt lehet
kiosztani földalapú támogatásként.
Magyarország a koppenhágai megállapodás alapján az egyszerűsített területalapú
kifizetési rendszert (SAPS) választotta az uniós agrártámogatások működtetésére.
A támogatásra jogosultak a szántóföldi növények, a takarmánytermő-területek, a
gyepterületek, valamint a szőlő- és gyümölcsültetvények.
Ezekre a területekre kérhető dotációs igénylések alapjául a nyilvántartási és ellenőrzési
rendszer szolgál, amit az EU szigorú szabályozásokhoz köt. Figyelembe véve az
ajánlásokat hazánk az ortofotókon alapuló nyilvántartás megvalósítása mellett döntött.
Magyarország Digitális Ortofotó Programjának keretében a 2000-ben készült (déli
határszéli területek, illetve a Tokaj környéki területek 2003-ban) légifényképek alapján
a FöMI elkészítette az országot csaknem teljes egészében lefedő ortofotó mozaikokat,
amelyek alkalmasak a MePAR céljainak megvalósítására.
A FÖMI Mezőgazdasági Távérzékelési Osztályán a következő lépésben kijelölték az
úgynevezett fizikai blokkokat. A fizikai blokk olyan egybefüggő területet jelent, amely
jól lehatárolható időben viszonylag állandó vonalas tereptárgyakkal, utakkal,
fasorokkal, vízfolyásokkal stb.. A lehatároláshoz felhasználták az 1:10 000 topográfiai
térképeket, illetve űrfelvételeket is. A fizikai blokkon belül elkülönítették a nem
támogatható területeket (pl. erdők, tanyák).
A MePAR keretében elkészült fizikai blokkok nyomtatott változatát csatolják a
támogatási kérelmekhez. A termelők ugyanis kötelesek azon az azonos terménnyel
bevetett földterületeiket hozzávetőlegesen bejelölni. Ebben nyújt segítséget a MePAR
Böngésző, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium EU integrációs
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programja (2002-2004.) keretében készült. Adattartalma a Földmérési és Távérzékelési
Intézet (FÖMI) által létrehozott Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerből
származik, de az itt található adatokhoz jelenleg csak a Földművelésügyi Hivatalok, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a Magyar Agrárkamara ügyintézői,
valamint a feltételeknek megfelelő integrátorok férhetnek hozzá.
A Böngésző korlátozott elérhetőséget biztosít, és nem tudja az összes ügyfelet
kiszolgálni az idő rövidsége miatt. Ebből kifolyólag merült fel annak a lehetősége, hogy
megvizsgáljuk, milyen más rendszerek lehetnének segítségünkre abban, hogy az Eutámogatások igényléséhez szükséges adatokat a lehető legnagyobb megfelelőséggel
tudjuk megadni.
Magyarországon több ilyen - hasonló célok megvalósítására is alkalmas - rendszer áll
rendelkezésünkre. Én a MePAR-t alapul véve vizsgáltam meg a Veszprémi Egyetem
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar által üzemeltetett Georgikon Térképrendszert.
A használat során megszerzett ismereteim alapján tettem javaslatokat a további
fejlesztésekre vonatkozóan. Úgy gondolom a tervezett bővítések után sok lehetőség fog
megnyílni a felhasználók (gazdák) előtt, de még további kialakításokra lesz szükség,
annak érdekében, hogy a rendszer megfelelően működjön.
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www.napi.hu
68

Egyetem

Georgikon

www.nepszabadsag.hu
www.nkom.hu/
www.otk.hu
www.pointernet.pds.hu
www.regioprojekt.hu
www.sokkia.hu
www.ujneplap.hu
www.winmk.hu
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7.

MELLÉKLETEK

1. Szántóföldi blokk
1/a.Elaprózott táblás terület

Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
1/b. Nagytáblás terület

Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
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2. Legelő blokk

Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
3. Gyümölcs-, szőlő-, faültetvények

Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
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4. Vegyes állandó mezőgazdasági művelés

Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
5. Összefüggő erdő, többnyire zárt koronájú bozótos terület

Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
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6. Beépített területek

Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
7. A fizikia blokk (ültetvény) méret szerinti megoszlása
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Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
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8. Fizikai blokk (gyep) méret szerinti megoszlása
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Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
9. Fizikai blokk (aprótáblás, komplex művelés) méret szerinti megoszlása
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Forrás: CSEKŐ – CSORNAI /2004/
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NYILATKOZAT

Aláírásommal nyilatkozom arról, hogy a dolgozat saját munkám, a felhasznált irodalmat
korrekt módon kezeltem, továbbá a munkámra vonatkozó jogszabályokat betartottam.

Keszthely, 2004.05.07

aláírás
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretném megköszönni konzulensemnek Busznyák Jánosnak, és mindazon
személyeknek a segítségét, akik közreműködésükkel hozzájárultak szakdolgozatom
elkészítéséhez.
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