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1. A kutatás előzményei és a kitűzött célok 
 

Az ezredforduló három jelentős gazdaság- és társadalompolitikai kihívása Magyarország 
számára a globalizáció egyre erősebb kiterjedése, az Európai Uniós csatlakozás és az �információs 
társadalom� térnyerése. Dolgozatom témaköre a második és a harmadik kihíváshoz kapcsolódik, az 
adatbázisok, információs rendszerek oldaláról megközelítve a kérdéskört. 

Magyarországon a rendszerváltás során jelentkező új igényeknek való megfelelés, az 
Európai Unió informatikai és statisztikai standardjaihoz való alkalmazkodás, valamint a 
tudományos megalapozás szükségessége is a nemzetgazdaság � s benne az agrárgazdaság � 
statisztikai és információs rendszerének újragondolását tette, illetve teszi szükségessé. 

A piacgazdaság újraszerveződésének időszakában felmerült új követelményeket a 
statisztikai- és információszolgáltatás egyelőre még nem tudja teljes körűen kielégíteni annak 
ellenére, hogy a kilencvenes évek közepétől jelentős fejlődésen ment keresztül. Az átalakulási 
folyamat kezdeti éveinek egyik sajnálatos kísérőjelensége volt ugyanis, hogy az adatgyűjtési és 
feldolgozási rendszerek korábbi teljesítménye is nagymértékben visszaesett anélkül, hogy a 
korszerű � EU konform � információs rendszerek kiépítése megkezdődött volna. 

A tanulmány azzal a céllal íródott, hogy segítse egy korszerű agrárinformációs rendszer 
kialakítását. Ennek érdekében tekintse át az EU-ban működő agrárinformációs rendszereket, tárja 
fel a már megoldott, illetve a még előttünk álló feladatokat, valamint a tudomány eredményeinek 
felhasználásával határozza meg azokat a területeket, amelyeken � a nemzeti érdek érvényesítése 
céljából � az Unióban elvárthoz képest többlet információk gyűjtése indokolt. 

Az agrárinformatikai rendszerek több tudományt és azok kapcsolódási területeit is 
integrálják. Így az informatika, a statisztika és ökonometria, mint tudományág szorosan 
együttműködik a matematikával, a közgazdaság- és társadalomtudományokkal, a rendszer- és 
vezetésszervezéssel, az információ-technológiával. Becsülettel meg kell vallanom, egy személyben 
nem vállalkozhattam arra, hogy valamennyi kapcsolódó tudomány és tudományág vonatkozásában 
elemezzem a dolgozat tárgyát képező kérdéskört. Arra kellett törekednem, hogy azoknak a 
szakterületeknek biztosítsak prioritást, amelyek leginkább segítségemre lehetnem a disszertáció fő 
célkitűzéseinek elérésében. 

Az értekezés fő zsinórmértékének szántam, hogy a makroökonómiai informatikai rendszerek 
célirányos és okszerű csoportosítását elvégezzem, elemezzem az egyes rendszerelemeket és néhány 
területen javaslatot tegyek a problémamegoldásra. Ebből a megközelítésből adódóan, szinte 
egyáltalán nem tértem ki a dolgozatban az információ-technológia és a számítástechnika 
tudományág kérdéseire, azokat a rendszerek működése szempontjából adottnak vettem, illetve azzal 
a � esetek többségében nem megengedhető, a dolgozat követhetősége miatt mégis célszerű � 
feltételezéssel éltem, hogy a rendszerfejlesztés során a hardver és szoftverkörnyezet optimális 
szinten tesz eleget a működtetési követelményeknek. Az információs rendszereket így nem 
technológiai, hanem tartalmi, funkcionális megközelítésből vizsgáltam, illetve mutattam be.  

Ebből adódóan elsősorban azok a szaktudományágak érintettebbek a disszertációban, 
amelyek a vizsgált rendszerek egzakt leírásával, a bonyolult összefüggések feltérképezésével 
foglalkoznak, elsősorban az outputok felhasználóinak szemszögéből értékelik az aktuális 
történéseket, a várható fejlődési irányokat, és az új igényeknek való megfeleltetés szükségleteit. 

A disszertáció �EU centrikus�. Ez szükségképpen van így, hisz napjaink egyik legnagyobb 
kihívása egy sikeres csatlakozás az Európai Unióhoz. Számunkra ma a �fejlett nyugatot� az EU-15-
ök jelentik. Ezen országok közös direktíváinak való megfelelés, a harmonizáció megkerülhetetlen. 
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Ugyanakkor a dolgozat nem egyszerű bemutatása az EU agrárinformációs rendszereinek, illetve 
annak leírása, hol tartunk az unió-konform rendszerek kialakításában. 

A dolgozat témájául választott kérdéskör szakirodalmi háttere meglehetősen 
ellentmondásos. Egyrészről bőven áll rendelkezésre publikáció az informatika tágan értelmezett 
témakörében, másrészről az agrárinformációs rendszerekkel kapcsolatban a hazai, illetve � az 
esetek többségében � a nemzetközi szakirodalom is meglehetősen szegényes, hiányos. A számomra 
elérhető több mint 200 tanulmány, tudományos cikk, konferencia-előadás (amelyek közül 83-ra 
hivatkoztam is a dolgozatban) áttanulmányozása után, a disszertációban feldolgoztam ezek fő 
megállapításait. 

Már a kilencvenes évek legelején a hazai szakirodalomban több szerző is felvette az EU 
csatlakozással járó intézményfejlesztés − ennek részeként az agrárinformációs rendszer 
fejlesztésének − kérdését. Ezek az általában rövid terjedelmű tanulmányok sokszor csak 
felvillantottak egy-egy témakört, mélyebb elemzésekre, részletes összefüggés-leírásokra nem 
vállalkoztak. A kilencvenes évek közepétől kezdődően több átfogó tanulmány, kézikönyv és 
tankönyv is megjelent az Európai Unióról, annak agrárgazdaságáról, agárpolitikájáról, a csatlakozás 
harmonizációs kérdéseiről. Ezek a tanulmányok azonban meglehetősen szűk terjedelemben, szinte 
csak érintőlegesen foglalkoztak az EU agrárinformációs rendszereivel, az informatikai 
harmonizáció terén előttünk álló feladatokkal. E szakterület elhanyagolását részben a hiányos 
ismeretekkel, részben pedig az információs rendszereknek − az agrárökonómia művelői körében − 
másodlagos megítélésével magyarázom. Ezért is kíséreltem meg az elmúlt évtized végén egy 
összefoglaló tanulmányban1 bemutatni az uniós információs rendszereket, leírni a magyarországi 
fejlesztési eredményeket és meghatározni a még előttünk álló feladatokat. Lényegében ennek a 
munkának továbbfejlesztése, tudományos kiterjesztése képezi jelenlegi dolgozatom tárgyát. 

                                              
1 Kapronczai I.: Az agrárinformációs rendszer fejlesztése az EU csatlakozás tükrében. Műhelytanulmányok, A 
Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportja kiadványa, Budapest 1999. 85. p. 
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2. Az agrárinformációs rendszerek fejlesztésének kérdései 

2.1. Az információs rendszerfejlesztés néhány alapvetése 

A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági átalakulása során gyakran vetődött fel � az 
agrárium vonatkozásában különös hangsúllyal � az információhiány, illetve az információs 
rendszerek összeomlásának kérdése. A disszertációban részletesen kifejtettem ezzel kapcsolatban a 
véleményemet. Megállapítottam, hogy nem omlott össze a magyar agrárinformációs rendszer, nem 
igazak a teljes anarchiáról szóló vélemények, de kétségtelen, hogy tágult az információigény és 
információbázis közötti rés, ami az agrárgazdaság információs rendszereinek újragondolását teszi 
szükségessé. Ennek a gondnak a megjelenésében több tényező együttes hatása játszott szerepet: 

• A nyolcvanas évek végének átgondolatlan deregulációja, amikor a meglévő 
adatgyűjtések, adatbázisok közül � meggondolatlanul és elhamarkodva � több olyat is 
megszüntettek, amelyek hiánya a későbbiekben megbosszulta magát. 

• Az a téves vélekedés, hogy a piacgazdaság körülményei közt csökken az információk 
mennyisége iránti igény. 

• Az Európai Unióhoz való harmonizációval együtt járó feladatok késleltetett indítása. 
• Végül, de nem utolsósorban, hogy �bonyolultabbá� vált az az agrárágazat, amelyet az 

információs rendszereknek meg kell jeleníteniük. Ezen egyrészt azt értem, hogy míg 
korábban 3-4 ezer gazdaság teljes körű megfigyelésével képet lehetett alkotni az 
agrárgazdaság szinte egészéről, ma ennek tízszeresét kellene megfigyelni ehhez. 
Másrészt szabályozottabbak és követhetőbbek voltak a termékpálya kapcsolatok, amely 
ugyancsak könnyebbé tette a valós folyamatok megjelenítését. 

Vizsgálataim alapján leírható, hogy a kormányzati célú információs rendszereinket három 
vonatkozásban is alakítani szükséges. Ezek a következők: 

• Szakmai, tartalmi területen; 
• Az adatgyűjtési kör és a fegyelem tekintetében; 
• A nyújtott szolgáltatások és az azokhoz való hozzáférhetőség tekintetében. 

Az agrárágazat információs rendszerének fejlesztésekor szembe kell nézni azzal a 
körülménnyel, hogy a kialakult magángazdaságok még nyilvántartást sem vezetnek 
tevékenységükről és általános a nyilvántartási fegyelem fellazulása, a feketegazdaság térhódítása a 
gazdasági társaságok körében is. Mindemellett az agrárgazdaságban világszínvonalon termelő 
vállalatok is vannak, amelyek saját helyzetüknek és körülményeiknek megfelelő mennyiségű (és 
minőségű), de több területen nem EU kompatíbilis nyilvántartási rendszereket alakítottak ki és 
működtetnek. Kettős tehát a feladat. Egyrészt hosszú éveken keresztül jól működő nyilvántartási 
rendszereket kell átalakítani a korábbi nagyüzemeknél a korszerűség követelményeinek 
megfelelően (pl. fedezetszámítást � is � lehetővé tevő számlakezelési rendszer kell), másrészt fel 
kell készülni az új � EU-ban elterjedt � nyilvántartások bevezetésére a mezőgazdaságban. 

Napjaink információs rendszerének egyik gyengéje az adatgyűjtési és továbbítása fegyelem 
lazulása. Az orvoslás leghatékonyabb módja az információs rendszer működtetésével kapcsolatos 
jogok és kötelezettségek tisztázása, törvényi szabályozása, a rendszer elemeinek koordinálása és 
átláthatóvá tétele. 

Az EU elvárásoknak való megfelelés kérdéskörét vizsgálva kiemeltem, hogy a magyar 
agrárgazdaságnak az Európai Unióhoz történő integrálódásában meghatározó szerepe lesz az 
európai követelményekkel összhangban álló nyilvántartási rendszer és információs hálózat 
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kialakításának. Az ezen információk alapján hozott döntések komoly előnyöket, illetve súlyos 
hátrányokat jelenthetnek az érintett országoknak, így az adatok hitelességével, megbízhatóságával 
és összehasonlíthatóságával kapcsolatos elvárások betartása nem csak nagyon szigorú követelmény, 
hanem egyben elemi érdeke is a tagoknak és a belépőknek. Ugyanakkor megállapítottam, hogy a 
rendszerek kifejlesztése és működtetése során tekintettel kell lenni a magyar agrárstruktúra hosszú 
távon is fennmaradó sajátosságaira, nevezetesen a nagy-, közép és kisüzemek létére és az ebből 
fakadó igényekre (többek között a nagyobb pontosság és részletesség iránti követelményekre, 
amelyeket a jogi személyiségű vállalatoknak kötelező is betartaniuk). 

Fontos rendszerfejlesztési alapelvként felállítottam egy kritériumrendszert, amelynek a 
fejlesztendő, illetve a működtetett információs rendszereknek meg kell felelniük. Ezek a 
kritériumok a következők: 

• Célraorientált legyen. Ez azt jelenti, hogy a konkrét döntésekhez kell megfogalmazni az 
adatigényt. Csak olyan információ kerülhet ezért begyűjtésre, amely feldolgozott 
formában valamelyik döntési ponton hasznosul. 

• Dinamizálható, előremutató legyen. A korábbi adatgyűjtési rendszereknek jellemzője 
volt a statikusság az utólagosság. Az új struktúrában nagyobb teret kell kapniuk az eseti 
igények kielégítésének, a termelői szándékok felmérésének, a termelési és piaci 
folyamatok prognosztizálásának. 

• Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) felsorolt statisztikák, illetve 
az egyéb teljeskörűségre alapozott adatbázisok � VPOP, APEH � mellett egyre nagyobb 
szerepet kell kapniuk az önkéntességen és a reprezentativitáson nyugvó operatív 
ökonómiai információs alrendszereknek. Az új viszonyok között az ökonómiai adatokat 
tartalmazó információáramlásnak az adatszolgáltató és az adatfogadó közös 
érdekeltségén kell alapulnia.  

• A primer adatok hozzáférhetősége rendkívül korlátozott legyen az esetleges 
visszaélések, a termelők, feldolgozók, forgalmazók kiszolgáltatottságának elkerülése, az 
üzleti titkok nyilvánosságra jutásának megakadályozása, a személyiségi jogok 
megsértésének kiiktatása érdekében. 

• Legyen nyílt. Ezen azt értem, hogy az államigazgatási céllal feldolgozott információk 
döntő részét � az adatvédelmi törvény elvárásainak betartása mellett � a gazdasági-, a 
társadalmi- és a tudományos élet szereplői számára is hozzáférhetővé kell tenni abból a 
célból, hogy azok a társadalmi-, a termelési-, a piaci folyamatokban, valamint a 
tudományos életben hasznosuljanak. 

• Legyen kompatibilis az EU-ban működő más információs rendszerekkel. Ebben az 
esetben az EU-csatlakozáskor mérsékelhetőek az ezzel szükségszerűen együtt járó 
zavarok, nem szólva az adaptációból adódó egyéb előnyökről. 

A rendszerszervezés alapelvei közt írtam az agrárinformációs rendszer szervezeti hátteréről 
is. Jelenleg a döntéseket megalapozó legfontosabb háttér információkat a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) és az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII) szolgáltatja. Kívülük 
azonban nagyon sok szervezet foglalkozik az agrárinformációk gyűjtésével és feldolgozásával. 
Véleményem szerint a jövőben az agrárinformációs rendszer fejlesztését és működtetését a most 
meglévő szereplők között kell vertikálisan és horizontálisan megosztani, kerülve bármiféle 
�mamutszerveződés� létrejöttét. 

Ennek a folyamatnak részeként komoly szerepet szánnék az egyetemeknek és a 
főiskoláknak, mint regionális információs központoknak. Ennek több előnye ígérkezik. Nem kell új 
szervezetet létrehozni, ezért költségtakarékosabb. Könnyebben alakulhat ki bizalmi viszony az 
adatot gyűjtő és az adatot szolgáltató között. A gyűjtött és elsődlegesen feldolgozott adatbázis 
segítené a gyakorlati oktatást, az egyetemi kutatást, különösképpen pedig a felsőoktatásra is épülő 
szaktanácsadást.  
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2.2. Az informatikai struktúra szerkezete, kapcsolata a Közös Agrárpolitikával 

Mint az Európai Unió meghatározó pillére, a Közös Agrárpolitika kölcsönösségi viszonyban 
áll az Unió agrárinformációs rendszerével. A viszony egyik oldalát az jelenti, amellyel a KAP 
támaszkodik az információs rendszerre, mint működésének alapfeltételére. A kölcsönösségi viszony 
másik oldalát az jelenti, hogy az információs rendszer létezése és működésének célja alapvetően 
feltételezi a Közös Agrárpolitikát. 

Az EU informatikai struktúrája viszonylag stabilabb elem az uniós mechanizmusban, mint a 
Közös Agrárpolitika. A KAP ugyanis 5-7 évenként jelentős átalakuláson megy keresztül attól 
függően, hogy milyen tendenciák érvényesülnek a tagországok mezőgazdaságában és ennek milyen 
szabályozási konzekvenciáit kell érvényre juttatni.  

Az Európai Unió információs rendszerének jogi szabályozását a Bizottság és a Tanács 
rendeletekkel alapozza meg. A rendeletek a tagországok számára kötelezőek, ezektől a nemzeti 
jogszabályok nem térhetnek el. A rendeletek mellett az információs rendszerek működését 
irányelvekkel is befolyásolja az EU. Ezek ugyancsak kötelezőek, de abban az értelemben, hogy az 
irányelvekben megfogalmazott szabályozást a tagállamoknak saját jogrendjükben kell 
megvalósítaniuk. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság határozatokkal is és ajánlásokkal is 
szabályozza az információs rendszereket. A határozatok szintén kötelező érvényűek, de csak azokra 
a tagországokra vonatkozóan, akikre azt címezték. Az ajánlások nem kötelező erejűek, jelentőségük 
sokkal inkább morális. 

Az Európai Unió információs rendszerei szerteágazóak, de véleményem szerint − 
lényegüket tekintve − két markáns csoportba sorolhatók. Ezek: 

• a primer, vagy elsődleges információs rendszerek, 
• valamint a másodlagos, vagy szekunder információs rendszerek. 

A primer információs rendszerek az EU nagy adatgyűjtő és feldolgozó struktúrái. 
Lényegében ezekre épül az Unió agrárinformációs rendszerének egésze. Négy meghatározó eleme a 
következő: 

• Az agrárstatisztika, amely az EUROSTAT által koordinálva szerteágazó területeken 
nyújt statisztikai jellegű információkat az Unión belüli folyamatokról, a főbb 
tendenciákról. 

• Az FADN (Farm Accountancy Data Network) az EU egyik legfontosabb információs 
rendszere. (Magyarországon a németországi gyakorlatnak megfelelően a Tesztüzemi 
Rendszer elnevezés a leginkább elterjedt.) Feladata a gazdaságok pénzügyi 
folyamatainak, jövedelemhelyzetének nyomon követése. 

• A Piaci Információs Rendszer, amely szolgálja egyrészt a termelők tájékoztatását a főbb 
piaci folyamatokról, de fontos feladata a brüsszeli apparátus információs igényeinek a 
kielégítése is. 

• Végül a primer információs csoport negyedik eleme a támogatások elnyerését szolgáló 
információs elemek összessége. Ezek közül elsősorban az Integrált Igazgatási és 
Ellenőrző Rendszert indokolt kiemelni, amely lényegét tekintve egy �technikai jellegű� 
információs rendszer, elsősorban az EU adminisztrációjának működését hivatott 
segíteni. Az adófizetők pénzéből történő kifizetések elszámolását, illetve ellenőrzését 
végzi. 
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A másodlagos, vagy szekunder információs rendszerek közös jellemzői, hogy általában nem 
végeznek nagyobb tömegű közvetlen adatgyűjtést, információikat főleg a primer rendszerek 
adatbázisaiból nyerik. Céljuk egy-egy �szűkebb� terület speciális információigényének kielégítése.  

A fenti csoportosítást 1999-ben publikáltam2, és ezt vették át többen is a szakirodalomban − 
többé-kevésbé pontosan − az elmúlt évek során. A disszertációban ennek a korábbi rendszerezésnek 
a továbbfejlesztésére tettem kísérletet, mégpedig egy újabb csoportosító ismérv bevezetésével. Ez 
az újabb szempont az EU információs blokkjainak tartalmi rendszerezése. Az agrárinformációs 
rendszerek ugyanis � logikai alapon megközelítve � vagy a mezőgazdasági vállalkozásoktól, vagy a 
termelőeszközök és termények piacairól gyűjthetik a primer információkat. A szekunder rendszerek 
pedig �nemzetgazdasági szintre emelhetik� az elsődleges információkat. Ebből a megközelítésből 
az Európai Unió mezőgazdasági információs rendszereinek csoportosítását az 1. ábrán 
szemléltetem. 

Véleményem szerint ez az az agrárinformációs struktúra, amihez Magyarországnak is 
alkalmazkodnia kell, mégpedig úgy, hogy összességében és a részletekben is megfeleljünk az EU 
direktíváknak, de érvényesítsük a nemzeti érdekeinkből adódó különbségeket is a rendszerek 
kidolgozásakor. Az Unió agrárrendszere ugyanis � bármennyire is szabályozott � nem tekinthető 
minden elemében uniformizáltnak, nem egy �falanszter�. A tagországok amellett, hogy kielégítik az 
EU elvárásait, igyekeznek megfelelni saját nemzeti agrárirányításuk elvárásainak, a nemzeti 
sajátosságokból adódó, valamint a tudomány által megfogalmazott többletigényeknek. Ezt kell 
nekünk is szem előtt tartani. 

2.3. Az agrárstatisztika 

Az Európai Unió a közösségi költségvetésből legnagyobb arányban részesedő 
mezőgazdasági támogatásokra való tekintettel, az agrárinformációs rendszerrel szemben 
megkülönböztetett igényeket és követelményeket támaszt. Az információk döntő többségét az 
agrárstatisztika szolgáltatja, amely az Európai Unió statisztikai rendszerének egyik legfejlettebb 
alrendszerét képezi. 

A Statisztika alrendszereinek meghatározásakor azzal kell számolni, hogy a közösségi 
agrárstatisztika lényegében három pillérre épül: 

• A mezőgazdasági gazdaságok struktúrája, a gazdaságok tipológiája; 
• A termelés statisztikája (a termelés erőforrásai, azok használata és produktivitása); 
• Monetáris statisztika (ökonómiai elemzést szolgáló információk). 

 

                                              
2 Kapronczai I.: EU konform információs rendszerek és intézményi hátterük. Agrárinformatika �99, Debrecen 17−25. p. 



  

                      

    

E
ls
őd

le
ge

s i
nf

or
m

ác
ió

s r
en

ds
ze

re
k 

M
ás

od
la

go
s i

nf
or

m
ác

ió
s 

re
nd

sz
er

ek
 

Pi
ac

i I
nf

or
m

ác
ió

s 
R

en
ds

ze
r 

Pi
ac

 sz
er

ep
lő

in
ek

 
in

fo
rm

ác
ió

s i
gé

ny
ei

 

K
öz

po
nt

i i
rá

ny
ítá

s 
ad

at
ig

én
ye

 

A
gr

ár
st

at
is

zt
ik

a 

G
az

da
sá

gs
ze

rk
ez

et
 

Te
rm

el
és

 st
at

is
zt

ik
áj

a 

M
on

et
ár

is
 st

at
is

zt
ik

a 

Te
sz

tü
ze

m
i R

en
ds

ze
r 

In
te

gr
ál

t I
ga

zg
at

ás
i é

s 
El

le
nő

rz
ő 

R
en

ds
ze

r 

N
EM

ZE
TG

A
ZD

A
SÁ

G
I 

IN
FO

R
M

Á
C

IÓ
K

 
Pl

: M
ez
őg

az
da

sá
gi

 
Sz

ám
lá

k 
R

en
ds

ze
re

 

IN
FO

R
M

Á
C

IÓ
K

 
A

 P
IA

C
O

K
R

Ó
L 

IN
FO

R
M

Á
C

IÓ
K

 
A

 
G

A
ZD

A
SÁ

-
G

O
K

R
Ó

L 

A
z 

Eu
ró

pa
i U

ni
ó 

M
ez
őg

az
da

sá
gi

 In
fo

rm
ác

ió
s 

R
en

ds
ze

re
 

1.
 á

br
a:

 A
z 

E
ur

óp
ai

 U
ni

ó 
M

ez
őg

az
da

sá
gi

 In
fo

rm
ác

ió
s R

en
ds

ze
re

 



 

A közösségi agrárstatisztika legerősebb tartóoszlopa a gazdaságszerkezeti felvételek 
rendszere, amely nagyon gazdag információforrásként szolgál az EU mezőgazdaságának 
helyzetéről, annak struktúrájáról, a gazdaságok társadalmi-gazdasági jellemzőiről. Magyarországon 
a 2000. Évi Általános Mezőgazdasági Összeírás alapján vált lehetségessé a hazai agrárstatisztika 
EU konformitását ezen a területen is megvalósítani. Ez az összeírás nagyjából és egészében 
kielégítette az EU követelményeket is, de az EU által megkövetelt kétévenkénti közösségi 
gazdaságszerkezeti felvételeknek hazánkban nincs gyakorlata. Az EU gazdaságszerkezeti 
felvételeket tehát a jövőben a mezőgazdasági statisztikai információs rendszer (adatgyűjtési 
rendszer) szerves részévé kell tennünk, hogy a gazdaságok szerkezetére vonatkozó rendkívül 
részletes EU információs igényeket elő tudjuk állítani. 

A gazdaságszerkezeti összeírásokhoz szorosan kapcsolódó gazdaságtipológia 
módszertanával részletesen foglalkoztam a disszertációban. Megállapítottam, hogy Magyarország a 
2000. évtől kezdődően folyamatosan elkészíti, évenként aktualizálja a hazai viszonyokra érvényes 
ágazati, ágazatcsoporti Standard Fedezeti Hozzájárulás (SFH) kalkulációját. A kalkulációk ágazati 
adatbázisokra alapozva kerültek összeállításra. Csak azokban az esetekben alkalmaznak szakmai 
becsléseket, amikor egy adott ágazatra vonatkozó tényadat nem áll rendelkezésre. Ezen a területen 
Magyarország előnyben van az Unió jelenlegi tagországaihoz képest, ahol nem állnak rendelkezésre 
hasonló mélységű ágazati adatbázisok, így modelleredményekre, szakmai kalkulációkra 
kénytelenek támaszkodni. A hazai SFH-számításnak ezt a helyzeti előnyét � valamint az évenként 
történő, viszonylag egyszerű kidolgozhatóság lehetőségét � a jövőben is meg kell őrizni. 
Ugyanakkor mielőbb ki kell dolgozni az SFH regionális koefficienseinek számítási metodikáját. 

Hazánk mezőgazdasági termelési statisztikáját az EU statisztikai követelményeivel 
egybevetve summázva azt lehet mondani, hogy az összességben már ma is képes kielégíteni az EU 
igényeit. Ennek ellenére ezen a területen is � igaz elvétve, de � akadnak még harmonizálási 
feladatok. A leglényegesebb teendők az alábbiak: 

• néhány területen a fogalmakban és a mutatókörökben még meglévő eltérések 
megszűntetése; 

• minden évben el kell készíteni a főbb termékek kínálati mérlegét, amely ugyan már 
létezik a magyar agrárstatisztikában, de megbízhatósága, időbelisége még hagy 
kívánnivalót maga után; 

• javítani kell a termelési előrejelzések megbízhatóságát és objektivitását, egyidejűleg 
növelve azok gyakoriságát; 

• ki kell szűrni a rendszerből az adatinkonzisztenciákat és meg kell szüntetni ezek 
kialakulásának okait. 

A magyar agrárstatisztika talán a monetáris statisztika területén közeledett leglassabban az 
EU követelményeihez, különösképpen is az ökonómiai elemzést szolgáló információs 
alrendszereket illetően. Disszertációmban a monetáris statisztika témakörei közül elsősorban az 
árstatisztikára és háztartási jövedelemstatisztikára vonatkozóan fejtettem ki a véleményemet. 

Az árstatisztikával összefüggésben megállapítottam, hogy a mezőgazdasági termékek 
termelői árainak a megfigyelése, a termelői árindexek számítása lényegében már EU konform 
módon történik. Itt a megoldásra váró legfőbb feladat az, hogy a mezőgazdasági termeléshez 
felhasznált ipari eredetű anyagok árait a jelenlegi negyedéves gyakorisággal szemben havonta 
figyeljék meg, illetve képezzenek belőlük árindexeket. (Ez az agrárolló évközi számításához is 
elengedhetetlenül fontos lépés.) 
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Az árstatisztikával kapcsolatban megjegyeztem, hogy az EU Bizottság Mezőgazdasági 
Főigazgatósága a piacok szabályozásához saját adatforrással rendelkezik, amelyekkel nyomon tudja 
követni a piaci árakat. (Ez a Piaci Információs Rendszer.) Egyes tagországokban, de 
Magyarországon is időről-időre felmerül, hogy ennek operatív árfigyelő rendszerét kell az 
árstatisztika alapjává tenni, illetve, hogy az árstatisztikai rendszerre lehetne építeni az operatív 
áradatszolgáltatást. Véleményem szerint a két rendszer egymás melletti létezése előnyöket is rejt 
magában � például, hogy bizonyos kontrolt jelentenek egymás számára. Ugyanakkor kétségtelenül 
az erőforrások pazarlásával jár a duplicitás. Határozott véleményem ugyanakkor, hogy csak 
egyirányban oldható fel a fent jelzett probléma. Nevezetesen: operatív árinformációs adatbázisból � 
a módszertani szempontok szigorú érvényesítésével � képezhető árstatisztika, de árstatisztikából � 
már csak a statisztika utólagosan regisztráló jellege miatt sem � nem lehet operatív 
áradatszolgáltatást végezni. Mindenesetre ma nem tartom időszerűnek a két információs rendszer 
összevonását, egymás harmonizált erősítése terén viszont adottak a lehetőségek. 

A háztartások jövedelemstatisztikájával kapcsolatban hazánk esetében az jelent problémát, 
hogy a családi gazdálkodás nem a fő formája az üzemstruktúrának, így gondot okoz annak EU 
konform meghatározása � mi minősül agrárháztartásnak. Ennek a statisztikai elemnek a fontosságát, 
és működés-stabilitásának megteremtését mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az Unió 
közgazdászai közül egyre többen nyilatkoznak úgy: a KAP gyenge teljesítménye részben annak 
róható fel, hogy nem áll rendelkezésre megbízható információ az agrárháztartások általános 
jövedelmi helyzetéről, különösképpen pedig arról, hogy felhasználható jövedelmük hogyan 
viszonyul más társadalmi csoportokéhoz. 

A Mezőgazdasági Számlák Rendszerét (MSZR) a nemzetközi szakirodalomban többen a 
statisztikai rendszer monetáris statisztika blokkjába sorolják. Teszik ezt arra hivatkozva, hogy a 
mezőgazdasági számlák részét képezik az EUROSTAT compendiumának (631. modul). 
Véleményem szerint ugyanakkor a Mezőgazdasági Számlák Rendszere � mint korábban 
bemutattam � tipikus szekunder rendszer, mivel önálló adatgyűjtést nem végez, adatbázisa a 
Statisztikára, a Tesztüzemi Rendszerre és kisebb részben piaci információs adatokra épül. Ez a 
kettős megközelítés magyarázza, hogy az MSZR-t a statisztikai alfejezet részekén vizsgáltam a 
dolgozatban. 

A rendszer vizsgálata alapján megállapítottam, hogy az MSZR elkészítésénél a legnagyobb 
gondot a támogatások elszámolása jelenti. Az EU tagállamoknak, � s a csatlakozás időpontjától 
nekünk is, � a támogatásokat az MSZR-ben ágazatokra, termékekre kell lebontanunk és 
kimutatnunk. A jelenlegi jogszabályok nem minden esetben teszik lehetővé annak pontos 
megállapítását, hogy egy adott támogatás, mely terméket, termékeket szubvencionál. Az MSZR 
támogatásokra vonatkozó részének elkészítésénél, többnyire csak becslésekre lehet támaszkodni. 
Az agrártámogatások egy jelentős része �kiesik a mezőgazdaságból�, mert ezek nem a 
mezőgazdasági tevékenységhez kötődnek, hanem különböző intézményekhez, kereskedelmi és non-
profit szervezetekhez kerülnek. A támogatások hazai törvényi szabályozását harmonizálni kell az 
EU előírásokkal és meg kell felelnünk a WTO szabályozásnak. Ez egyrészt megkönnyítené a 
támogatások pontos hazai elszámolását, az EU támogatások elnyerését, másrészt mérséklődne az 
EU-hoz való csatlakozás pillanatában keletkező �alkalmazkodási sokkhatás�. 

2.4. A Piaci Információs Rendszer 

A piacgazdaság csak akkor működik hatékonyan, ha a piac valamennyi szektorának 
rendelkezésére állnak az információk. Információk szükségesek a piacra juttatott élelmiszerekről, a 
fogyasztói keresletről és az árakról. Ezek az adatok informálják a piac szereplőit és teszik lehetővé a 
vállalkozások számára, hogy termelésüket a piaci igények kielégítéséhez igazítsák. Az egész 
folyamat dinamikus, és megköveteli, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek. Ez 
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valójában azt jelenti, hogy minden egyes mezőgazdasági áruféleségre vonatkozólag friss adatokra 
van szükség a valószínűsíthetően rendelkezésre álló forrásokról (termelés + import + raktárkészlet), 
a valószínűsíthető kereslethez (hazai fogyasztás + export) hozzáigazítva. Információk szükségesek 
egyszersmind a bel- és külpiaci árakra vonatkozólag is. 

A piaci információs rendszerek fő feladata a piaci transzparencia (átláthatóság) 
megteremtése, ami fontos előfeltétele egy működő versenynek. Ez akadályozza meg ugyanis, hogy 
valamely értékesítési rendszer egyik szintjén a szokásos mértéket messze meghaladó profit 
halmozódjék fel, mégpedig általában más szintek rovására 

A magyarországi Piaci Információs Rendszer (PIR) EU konform kiépítése a csatlakozásig 
előttünk lévő időszakban még számos feladatot ró a rendszerfejlesztőkre. A PIR árinformációs 
alrendszere (PÁIR) esélyt ad arra, hogy amikor tagjává válunk az EU-nak, képesek leszünk piaci ár- 
és mennyiségi információk szolgáltatásra Brüsszel igényeinek megfelelően. Ugyanakkor a PÁIR-on 
kívüli piaci adatszolgáltatás − készletek, export- importigények, stb. − területén még sok a 
bizonytalanság. Úgy tűnik a döntéshozók még nem ismerték fel ennek jelentőségét és 
megkerülhetetlenségét. 

A főbb problémák és akadályozó tényezők jó részének megléte véleményem szerint abból 
adódik, hogy Magyarországon még mindig jellemző a piaci információ fogalmának, a piaci 
információs rendszerrel kapcsolatos elvárásoknak, illetve a célcsoportoknak a tisztázatlansága. Az 
AKII-nál működő Piaci Árinformációs Rendszer közel sem fedi le az ágazat valamennyi 
szegmensét, és a minőség szerinti kategorizálás bizonytalanságai, illetve hiányosságai némely 
esetben nehezítik az adatok hasznosítását. A más szervezeteknél meglévő piaci információk is 
hasonló gondokkal küzdenek, de itt még jelentkezhet az a probléma is, hogy a termelőket képviselő 
szervezeteknek érdekük fűződik az információ tartalmához. 

A Piaci Információs Rendszer − és ennek részeként a Piaci Árinformációs Rendszer − 
fejlesztésére ható tényezők közül a disszertációban kiemelten foglalkoztam az intézményrendszerrel 
és a jogi keretekkel. Ezeket tartom ugyanis döntő befolyásúnak a jövőt illetően. Az 
intézményrendszerrel kapcsolatban felhívtam a figyelmet arra, hogy az egyes részterületeken 
tisztázni kellene az adatszolgáltatás felelősségi kérdéseit, mivel ez ma még nem egyértelmű. A jogi 
keretekkel kapcsolatban megállapítottam, hogy bár ma már az agrárrendtartásról szóló 2003. évi 
törvény biztosítja a lehetőséget és a kereteket egy megbízható EU szintű PIR kialakításhoz, a 
speciális jogi szinten még szinte semmi sem történt, pedig a fontosabb piacok esetében széleskörű 
és konkrét részleteket tartalmazó szabályozást kell bevezetni. Mindezek mellett nem lehet 
hanyagolni azokat a rendszerfejlesztési részfeladatokat, amelyeket a csatlakozásig még meg kell 
oldani. Ezek közül a legfontosabbakat a következőkben foglaltam össze: 

• A PÁIR által megfigyelt termékkörre vonatkozó árinformációs rendszer lényegében 
kiépült (a zöldség-gyümölcs termékpálya kivételével). A reprezentativitás javítása 
azonban folyamatos feladat a jövőben is. (Célszerű lenne a reprezentativitásnak olyan 
szintre emelése, hogy az output információk az EU statisztikai árinformációs igényeit is 
kielégíthessék a későbbiekben.) Ehhez szorosan kapcsolódva, statisztikai adatokkal 
megalapozva, meg kellene határozni az egyes termékpályák reprezentatív piacait, hogy a 
reprezentativitás bizonyítható és kontrolálható legyen. 

• Ki kell bővíteni a PÁIR-t néhány eddig meg nem figyelt termékkel, amelyekkel 
kapcsolatban a brüsszeli adatszolgáltatás kötelező (pl. bor). 

• A zöldség-gyümölcs termékpálya árinformációs rendszere ma még csak részben 
alkalmas a közhasznúság legfontosabb címzettjeinek, a termelőknek a korrekt 
tájékoztatására, és a brüsszeli igényeket sem tudja kielégíteni. Ezért e rendszerelem 
vonatkozásában sürgősen meg kell oldani az alábbiakat: 
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o A fajtájára és méretkategóriájára vonatkozóan naponta kell az árat gyűjteni a 
kiszerelés megnevezésével.  

o A friss fogyasztású zöldség-gyümölcs forgalomnak mintegy 40 %-a bonyolódik a 
nagybani piacokon. Ezért ez jelenti a reprezentatív piacot, itt kell szervezni 
elsősorban az árfigyelést. Ugyanakkor fel kell készülni arra is, hogy a jövőben a 
TÉSZ-ek is reprezentatív piacokká válhatnak, és az EU-s követelményeknek 
megfelelő árak begyűjtésére itt is mód nyílhat. 

o Az import zöldség-gyümölcs termékek napi árának követése − a mennyiség 
megjelölésével − Magyarországon még nem alakult ki. Mivel az import termékek 
több mint 70 %-a a Nagykőrösi úti nagybani piacon jelenik meg, erre a piacra 
lehetne építeni a jogszabályban felsorolt termékek napi import árainak gyűjtését. 

• Hosszabb távon célszerű lenne a PÁIR keretei közt kialakítani egy közhasznú 
mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelmi árfigyelő rendszert. 

• Erősíteni kell a PÁIR előrejelző rendszerét. A jelenleg jól működő sertésállomány 
előrejelző rendszert ki kell terjeszteni a rendszeres árprognózisokra, értve a kiterjesztés 
alatt a gabona-, a tej- és a hús termékpálya prognózisokat is. A KSH-val együttműködve 
kísérletet kell tenni termékmérleg előrejelzések módszertani megalapozására.  

• A Piaci Információs Rendszer részekén, adatgyűjtést kell szervezni a tárolt termékek 
mennyiségére, minőségére (adott esetben a tárolás időtartamára) vonatkozóan. 
Rendelkezni kell a tárolási helyek címeivel és az ehhez kapcsolódó mennyiségekkel. 

• Napi rendszerességgel kell információkkal rendelkezni az export- és importengedély-
kérelmekről és az engedélyek kiadásáról. 

• A jelenleginél megbízhatóbb termésbecslések készítése. 
• Végül el kellene érni, hogy a külkereskedelmi forgalom nyomon követését lehetővé tevő 

külkereskedelmi statisztika (vámstatisztika) a tárgyhónapot követő 8 napon belül minden 
irányú lekérdezésre alkalmas módon álljon a Piaci Információs Rendszer rendelkezésére. 

2.5 A Tesztüzemi Rendszer 

Az agrárágazat ökonómiai-, pénzügyi- és jövedelem-elemzését lehetővé tevő információk 
különös jelentőséggel bírnak, és ez az a terület ahol a leginkább ellentmondásosak napjainkban a 
rendelkezésünkre álló adatok. Az APEH adatbázis � amely ma már az adóbevallások és nem a 
mérlegfeldolgozás alapján készül � számtalan bizonytalansági tényezőt rejt magában. Ez nem 
elsősorban az adatfeldolgozás problematikájából, sokkal inkább az alapadatoknak � tehát maguknak 
az adóbevallásoknak � a megbízhatatlanságából adódik. Az adóbevallásra kötelezett, könyvvitelt 
vezető vállalkozásoknak ugyanis számtalan lehetőségük adódik jövedelmeik �elrejtésére� az adózás 
elkerülése- vagy minimalizálása érdekében, ami a valós pénzügyi folyamatokat alig tükröző 
adatbázis létrejöttét vonja maga után.  

Ugyanakkor a gazdaságpolitikai kezdeményezések-, illetve az ezekből következő döntések 
megalapozásához, a döntések hatásainak felülvizsgálatához a kormányzatnak � az EU csatlakozás 
után pedig a brüsszeli apparátusnak is � szüksége van adatokra a gazdaságok pénzügyi helyzetéről, 
jövedelmének szintjéről. Ezt a hiányt hivatott pótolni a Tesztüzemi Rendszer. 

A disszertációban megállapítottam, hogy a Tesztüzemi Rendszer � a Statisztikához 
hasonlóan � az agrárinformatikai rendszerek közül a leginkább megfelel a csatlakozási 
elvárásoknak. Ugyanakkor működése még nem minden tekintetben zökkenőmentes. A társas 
vállalkozások adatszolgáltatása pontosabb és megbízhatóbb, ugyanakkor az egyéni vállalkozásoktól 
még mindig nagyon nehéz hiteles adatokat gyűjteni. Ennek elsődleges oka a bizalom hiánya, vagyis 
az adatszolgáltatók még mindig félnek attól, hogy ha valódi adataikat adják ki, az adóhatósági 
ellenőrzéshez vezethet. Emellett gondot jelent az is, hogy a gazdák többféle kiskaput használnak az 
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adózás elkerülésére. Ezt azt jelenti, hogy a családon belül gyakran a kedvező adózási lehetőségek 
teljes kihasználása érdekében (a törvény adta lehetőségeken belül) az egész család számára kiváltják 
az őstermelői igazolványt. Így ökonómiailag egy szervezeti egységet alkotnak (�közösen 
termelnek�), jogilag viszont önálló termelő egységenként jelennek meg. Ez megnehezíti a családi 
gazdaságokból gyűjtendő adatok feldolgozását. 

A rendszer működésének hatékonyságát az is korlátozza, hogy a gazdáknak egy jelentős 
része nem vezet megbízható nyilvántartást, és az adatgyűjtések sem mindig egységes rendszer 
szerint történnek. Ennek elkerülése érdekében célszerű lenne, ha a Tesztüzemi Rendszer keretébe 
tartozó gazdaságoknál egységesen azonos könyvelőprogram lenne használatos.  

Lényeges megállapításnak ítélem, hogy a Tesztüzemi Rendszer kialakítás során a hálózat 
szervezeti koncepcióját az adott ország feltételeihez kell szabni. A gyakorlatban egyes EU 
tagállamok is nagy eltéréseket mutatnak a harmonizált adatok előállításánál alkalmazott 
megoldásokban. Magyarországi specialitás, hogy a termékszintű költség-, ár-, jövedelem 
adatgyűjtést e rendszer kereteiben szerveztük újjá. Ezt részben takarékossági-, részben szakmai 
szempontok indokolták. Véleményem szerint ugyanis hazánk túl kicsi, és túl szegény ahhoz, hogy 
két drágán finanszírozható reprezentatív gazdasági információs rendszert egymástól függetlenül, 
párhuzamosan működtessen. Emellett az ágazati-, illetve az üzemi fedezeti hozzájárulások évek 
közötti változási tendenciáinak konzisztencia vizsgálata az egész rendszer működésének-, a kapott 
eredmények megbízhatóságának kontrolját jelenti. Így határozott véleményem marad, hogy az 
üzemekre vonatkozó, illetve az ágazatokra vonatkozó ökonómiai adatgyűjtést a Tesztüzemi 
Rendszer kereteiben kell a továbbiakban is szervezni. 

2.6. Az Integrált Igazgatási és Ellenőrző Rendszer 

Az Integrált Igazgatási és Ellenőrző Rendszer az EU primer információs rendszerének 
negyedik eleme. Rendeltetése alapjaiban különbözik a többi primer rendszertől. Míg ugyanis azok 
döntően a gazdaságpolitikai döntések megalapozását, utólagos kontrollját szolgálják, addig az 
Integrált Rendszer elsősorban, sőt kizárólagosan a KAP egyik meghatározó elemének, a közvetlen 
támogatásoknak az odaítélését, illetve az odaítélés jogosságának ellenőrzését szolgálja. Ezen 
keresztül egy �technikai jellegű� információs rendszer. 

Az Integrált rendszer az alábbi részegységekből áll: 

• Termelői regisztráció; 
• Földhasználati nyilvántartás (parcellaazonosítási rendszer); 
• Az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer; 
• A támogatási kérelmek nyilvántartása; 
• Az ellenőrző rendszer. 

A kutatás alapján megállapítottam, hogy a mai magyarországi termelői regisztrációs 
rendszerek jelenlegi formájukban nem felelnek meg az Integrált Rendszer termelői regisztrációval 
szemben támasztott követelményeinek. Véleményem szerint a legnagyobb problémát e területen az 
okozza, hogy a regisztrációs rendszereket nem készítették fel az Integrált Rendszer egyéb alapadat-
bázisaival történő, országos hálózaton keresztüli összekapcsolásra, illetve tartalmukban és 
szerkezetükben sem felelnek meg maradéktalanul az EU követelményeinek.  

Megítélésem szerint az állandó regisztrációs szám megléte kulcsfontosságú az IIER 
�központi magját� képező gazdaságregiszter számára. Az állandó regisztrációs szám létrehozása és 
bevezetése az első lépése az IIER számára releváns részrendszerek adatbázisainak 
összekapcsolására. Az IIER részrendszereinek összekapcsolásával további fontos EU ajánlások és 
elvárások is teljesíthetőek. Nevezetesen tovább erősíthetőek az ellenőrzések a részrendszerek közti 
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keresztellenőrzések révén, valamint jelentős adminisztrációs terhet lehet levenni a támogatásokért 
folyamodókról (és a támogatási pályázatok kezelőiről egyaránt) az állandó regisztrációs szám 
felhasználásával. Emellett regisztrációs számként egy olyan �beszélő szám� kerülhet bevezetésre, 
amely az Integrált Rendszer valamennyi adatbázisa és résztvevője számára értékes információkat 
hordoz. 

Az IIER-hez kapcsolódó nyilvántartások talán legellentmondásosabb és leginkább 
áttekinthetetlen eleme a földterületek nyilvántartása. Nehéz tiszta képet kapni, de bizonyos, hogy a 
térképészet és a földnyilvántartás az utóbbi évek komoly beruházásai ellenére sem jutott lényegesen 
előbbre. Emiatt a rendszer tervezése során � a mindenkori biztonságos üzemelést szem előtt tartva � 
nem lehet egyértelműen számítani a digitális térképi adatok meglétére a rendszer indulásától. 
Szükség van olyan alternatívák keresésére is, amelyek a jelenlegi helyzetre építve képesek 
biztosítani az ellenőrzést az EU és a nemzeti igényeknek megfelelően. Így a Mezőgazdasági 
Parcellaazonosító Rendszer kialakítására a következő koncepciót tartom támogatandónak a 
gazdálkodói táblaalapú rendszer létrehozására: 

• A földmérési alaptérképek 1: 10 000 méretarányú átnézeti térképeinek szkennelésével 
rasztertérképek átvétele.  

• A földprivatizációból, illetve az nemzeti kataszteri projektekből származó digitális 
alaptérképi vektorállományok egységes formába történő konvertálása.  

• A táblába eső földrészletek vagy részek azonosító pontjainak geokódolása a 
rasztertérkép felhasználásával. A geokódokat a táblaazonosítókhoz kell kötni.  

• A táblán belüli mezőgazdasági parcellahatárok megadására a kérelmekben kerül sor, 
amikor is a gazdálkodó ortofotóra vagy légifelvételre vetített táblahatár rajzot kap a 
táblán belüli mezőgazdasági parcella határok megjelöléséhez.  

Vizsgálataim bizonyították, hogy Magyarországon az állatok azonosítási és nyilvántartási 
rendszere vonatkozásában az átlagosnál kedvezőbb a helyzet. Megállapítottam, hogy a hazai jogi 
szabályozás ezen a területen megfelel a közösségi előírásoknak, sőt bizonyos területeken szigorúbb 
követelményeket is támaszt. Emellett az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) által 
fejlesztett integrált számítógépes állatazonosítási és -nyilvántartási rendszer (ENAR) − kisebb 
fejlesztések után − alkalmassá válhat az uniós követelményeknek való megfelelésre.  

A disszertációban felhívtam a figyelmet arra, hogy a támogatási kérelmek feldolgozását és 
nyilvántartását végző számítógépes program kidolgozása az Integrált Rendszer egyik központi 
jelentőségű feladata, hiszen minden alapadat-nyilvántartás logikailag ebben a szoftverben 
kapcsolódik össze, és ebben a szoftverben zajlik a rendszer leglényegesebb tevékenysége: a 
támogatási kérelmek elbírálása. A szakmai-felhasználói specifikáció, az informatikai specifikáció, a 
program tervezése és maga a programozás még erőltetett feladat-végrehajtás esetén sem végezhető 
el 10−12 hónap alatt, és még nem is említettem az üzembe-helyezést és a tesztelést. Ezért tartom 
igen csak kétségesnek, hogy ezen a területen az IIER a csatlakozás időpontjára képes legyen az 
�üzemszerű� működésre. Növeli a gondokat, hogy a támogatási kérelmek jelenlegi hazai 
nyilvántartása, mind filozófiájában, mind tartalmában, mind technológiájában, mind pedig a 
helyszíni ellenőrzési rendszerében számos tekintetben eltér az EU normáktól 

Magyarországon a fizikai ellenőrzések rendszere vonatkozásában vegyes eredményekről 
beszélhetünk. Egyrészt pozitív fejleménynek tekinthető, hogy a végrehajtási rendszerében a fizikai 
ellenőrzés mindkét fő komponense (távérzékelés és helyszíni ellenőrzés) jelen van, másrészt viszont 
aggodalomra ad okot, hogy az ellenőrzések végrehajtásának intézményrendszere, szervezettsége, 
eljárásrendje, dokumentáltsága, valamint bizonyos esetekben szisztematikussága és módszertana is 
erősen elmarad a megkövetelttől. Pedig az ellenőrző rendszer hatékony működése mérsékelheti azt 
a kockázatot is, amely a hibás adatközlésből adódik. �Tévedések� esetén ugyanis szigorúak a 
szankciók. Büntetést kap a termelő, és az az ország is amelynek termelői valótlan adatokat közöltek.  
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Összefoglalva megállapítottam, hogy Magyarország az Integrált Rendszer kialakításában a 
leginkább felkészületlen. Tulajdonképpen sem szakmailag, sem pedig szervezetileg alig tettünk 
lépéseket a rendszer kialakítására. A csatlakozás után pedig esélyünk sem lehet a támogatások 
igénybevételére abban az esetben, ha nem rendelkezünk megfelelő információs rendszerrel a 
támogatási jogosultság bizonyítására, mégpedig termelőnként, gazdaságonként is. Ezért 
halaszthatatlan feladat Magyarországon az Integrált Igazgatási és Ellenőrző Rendszer mielőbbi 
adaptálása, szervezése és rendszerbe állítása. 

A dolgozatban ugyanakkor nemzetközi példákkal bizonyítottam, hogy az EU rendszere sem 
fetisizálható � különösen a rendszerfejlesztés időszakában. Nem egy országban a helyszíni 
ellenőrzések során feltárt hibák meghaladták az összes vizsgálat 30 százalékát. Ezek a korábbi 
esetek természetesen nem bíztathatják arra a magyar informatikai szakembereket és a gazdákat, 
hogy könnyen lehet venni az Integrált Rendszer fejlesztésével kapcsolatban előttünk álló 
feladatokat. Tudatában kell lennünk azonban annak, hogy az EU-ban sem minden működik 
tökéletesen, és esetleges hibáinkat, tévedéseinket sem szankcionálhatják súlyosabban, mint akár 
mely más tagország esetében, illetve a támogatások technikai feltételeként sem támaszthatnak 
számunkra nagyobb elvárásokat, mint amit bármely más tagállam teljesíteni tud. 

2.7. A termelő lehetőségei és kötelezettségei az információs rendszerekkel 
kapcsolatban 

Disszertációmban szükségesnek tartottam kitérni a mezőgazdasági termelők és az 
információs társadalom szimbiotikus kapcsolatára, a gazdálkodók lehetőségeire és kötelezettségeire 
az információs rendszerek vonatkozásában. Azért véltem ezt indokoltnak, mivel hosszú évek óta 
ezen a területen látom a legnagyobb problémát, amely gátja lehet az agrárinformációs rendszerekből 
nyerhető lehetőségek kihasználásának, sőt, maguknak a rendszereknek a fejlődését is gátolhatják. 
Hiába lehetne majd idővel bővében információnak az agrárium, ha a gazdálkodói kör tudatilag és 
technikailag nem készül fel erre. Véleményem szerint a tudat a meghatározó, mert − részben − 
ennek függvénye a technika is. 

Amikorra Magyarország az EU tagállamok sorába lép, a hazai termelőknek már fel kellene 
készülniük az EU információs rendszerével történő találkozásra. Ha élni akarnak a Közös 
Agrárpolitika nyújtotta pénzügyi lehetőségekkel, vagyis hozzá akarnak jutni a támogatásokhoz, 
bizony nyitottá kell válniuk az adatszolgáltatásra. Márpedig itt sokkal több, sokkal �kényesebb�, és 
igazabb (!) adatokat kell közölni, mint ami a mai magyar agrárinformatikai gyakorlatban 
megszokott. A brüsszeli adminisztráció megköveteli a részletes adatszolgáltatást, alaposan ellenőrzi 
a valós információközlést, és keményen szankcionál. Viszont támogatásokkal ellentételez! Jó lenne, 
ha erre tudatilag és készség szinten is felkészülne a magyar gazdatársadalom. 

Ennek a felkészülésnek kulcskérdése az oktatás színvonala és szervezése. El kell érni, hogy 
az oktatás, a kutatás és agrárgazdasági innováció egy modern tudományos szolgáltatási rendszert 
képezzen.  

A vidék értelmiségének gerincét a főiskolát, illetve egyetemet végzettek jelentik, akiknek 
meghatározó szerepük van és lesz az ágazat fejlesztésben, a vidék népességmegtartó képességének 
erősítésében, a magas színvonalú szakmastruktúra közvetítésében. Ők lehetnek a �kovász� a vidék 
társadalmában. Rájuk épülhet a szaktanácsadási rendszer vidéki láncszeme. Nem közömbös, hogy 
ez a réteg milyen informatikai, rendszerszervezési ismereteket szerez tanulmányai során. Ez a vidék 
információs társadalmának fundamentuma. 

Fejlett informatikai ismeretek, gyümölcsöző informatikai rendszerhasználat elképzelhetetlen 
fejlett infrastrukturális háttér nélkül. Emiatt ítélem fontosnak, hogy a közösségi internet-hozzáférés 
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mielőbb bírjon országos lefedettséggel. A vidéki településeken már rövidtávon fejleszteni kellene az 
internet elérési pontokat, a teleházakat, a települési iskolákban, könyvtárakban elérhető �közhálót�. 
Ezzel lehetne elősegíteni a vidéki lakosság informatikai kultúrájának fejlesztését, kialakítani az 
igényt a számítástechnika terén a képzésre, az önképzésre. Végső soron ezzel lehetne a falvakat 
felkészíteni a információs társadalomban való boldogulásra. 
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3. Eredmények összefoglalása 
 

3.1. Új és újszerű tudományos eredmények 
 

1. A disszertációban összefoglaltam mindazokat a hiányosságokat és funkcionális 
zavarokat, amelyek az ezredforduló Magyarországát jellemzik az agrárinformációs 
rendszerek területén. Elemeztem azokat az elméleti törvényeket, amelyek sorozatos 
megsértéséből levezethetők e hiányosságok. A helyzet orvoslására � a hivatkozott 
releváns szakirodalmi megállapításokon túl � bizonyítottam, hogy a vállalkozások 
támogatására, az agrárkormányzat igényeinek kielégítésére és az uniós megfelelésre 
lehetetlen zöldmezős informatikai beruházásokat fejleszteni. A szükséges módosítások 
és kiegészítések elvégzésével a már működő alrendszerek egymással való 
kommunikációja, konzisztenciája megteremthető. A rendszereket egy átfogó 
rendszertervben kell ábrázolni, ahol az információs szolgáltatást a vállalkozásoktól 
kiindulva, egymásra épülve kell kialakítani, a régiókon keresztül egészen a kormányzati 
szintig, illetve a szupranacionális szervezetekig bezárólag. 

2. Fontos rendszerfejlesztési alapelvként felállítottam egy kritériumrendszert, amelynek a 
fejlesztendő, illetve a működtetett információs rendszereknek meg kell felelniük. Ezek a 
kritériumok a következők: 

• Célraorientált legyen. Ez azt jelenti, hogy a konkrét döntésekhez kell megfogalmazni 
az adatigényt. 

• Dinamizálható legyen. Nagyobb teret kell kapniuk a termelői szándékok 
felmérésének, a termelési és piaci folyamatok prognosztizálásának. 

• Egyre nagyobb szerepet kell kapniuk az önkéntességen és a reprezentativitáson 
nyugvó operatív ökonómiai információs alrendszereknek, amelyeknek az 
adatszolgáltató és az adatfogadó közös érdekeltségén kell alapulnia.  

• A primer adatok hozzáférhetősége korlátozott legyen. 
• Legyen nyílt, vagyis a gazdasági-, a társadalmi- és a tudományos élet szereplői 

számára is hozzáférhetővé kell tenni. 
• Legyen kompatibilis az EU-ban működő más információs rendszerekkel 

3. A disszertációban saját szempontjaim szerint rendszereztem a makroökonómiai 
információs rendszerek struktúráját. Egy korábban publikált rendszerezésemnek a 
továbbfejlesztésére tettem kísérletet, mégpedig egy újabb csoportosító ismérv 
bevezetésével. Ütköztettem a véleményemet azzal a nézettel, miszerint a technikai 
jellegű adatbázisok külön kategóriát képviselnek. Bizonyítottam, hogy a távérzékelés, a 
térinformatikai adatbázisok mind konkrét államigazgatási, piaci vagy ellenőrzési 
rendszerekhez kapcsolódva funkcionálnak. 

Rendszerezésem szerint a makroökonómiai információs struktúrák két markáns 
csoportba sorolhatók a következőképpen: 

• a primer, vagy elsődleges információs rendszerek, 
• valamint a másodlagos, vagy szekunder információs rendszerek. 

A primer információs rendszerek a nagy adatgyűjtő és feldolgozó blokkok, míg a 
másodlagos információs rendszerek információikat főleg a primer rendszerek 
adatbázisaiból nyerik. Az újabb szempont az információs strutúrák tartalmi 
rendszerezése. Az agrárinformációs rendszerek ugyanis vagy a mezőgazdasági 
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vállalkozásoktól, vagy a termelőeszközök és termények piacairól gyűjthetik a primer 
információkat. A szekunder rendszerek pedig �nemzetgazdasági szintre emelhetik� az 
elsődleges információkat. Ebből a megközelítésből az Európai Unió mezőgazdasági 
információs rendszereinek csoportosítását az 1. ábrán szemléltettem. 

4. Tudományos kutatásaim alapján megállapítottam és részletesen megindokoltam, hogy az 
informatikai rendszerek kifejlesztése és működtetése során tekintettel kell lenni a magyar 
agrárstruktúra hosszú távon is fennmaradó sajátosságaira, nevezetesen a nagy-, közép és 
kisüzemek létére és az ebből fakadó igényekre. 

5. A pénzügyi és jövedelmi viszonyokat elemző információs rendszerek tudományos 
vizsgálatakor megállapítottam, hogy ez az a terület ahol a leginkább ellentmondásosak 
napjainkban a rendelkezésünkre álló adatok. Az APEH adatbázis számtalan 
bizonytalansági tényezőt rejt magában. Ez az alapadatoknak megbízhatatlanságából 
adódik. Az adóbevallásra kötelezett, könyvvitelt vezető vállalkozásoknak ugyanis 
számtalan lehetőségük adódik jövedelmeik �elrejtésére� az adózás elkerülése- vagy 
minimalizálása érdekében, ami a valós pénzügyi folyamatokat alig tükröző adatbázis 
létrejöttét vonja maga után. 

A disszertációban bizonyítottam, hogy a Tesztüzemi Rendszer � a Statisztikához 
hasonlóan � az agrárinformatikai rendszerek közül a leginkább megfelel a csatlakozási 
elvárásoknak. Ugyanakkor működése még nem minden tekintetben zökkenőmentes. Az 
egyéni vállalkozásoktól még mindig nagyon nehéz hiteles adatokat gyűjteni. Ennek 
elsődleges oka a bizalom hiánya. Emellett gondot jelent az is, hogy a gazdák többféle 
kiskaput használnak az adózás elkerülésére. Ennek következményeként ökonómiailag 
egy szervezeti egységet alkotnak (�közösen termelnek�), jogilag viszont önálló termelő 
egységenként jelennek meg. Ez megnehezíti a családi gazdaságokból gyűjtendő adatok 
feldolgozását, de dezinformálják az agrárpolitikát is. 

3.2. Javaslatok a kutatási eredmények alapján 

1. Javaslatom szerint a jövőben az agrárinformációs rendszer fejlesztését és működtetését a 
most meglévő szereplők között kell vertikálisan és horizontálisan megosztani, kerülve 
bármiféle �mamutszerveződés� létrejöttét. Ennek a folyamatnak részeként komoly 
szerepet szánnék az egyetemeknek és a főiskoláknak, mint regionális információs 
központoknak. Ennek több előnye ígérkezik. Költségtakarékosabb, könnyebben 
alakulhat ki bizalmi viszony az adatot gyűjtő és az adatot szolgáltató között. Segítené a 
gyakorlati oktatást, az egyetemi kutatást, különösképpen pedig a felsőoktatásra is épülő 
szaktanácsadást.  

2. A kétévenkénti közösségi gazdaságszerkezeti felvételeknek hazánkban nincs gyakorlata. 
Ezért ezt a jövőben a mezőgazdasági statisztikai információs rendszer szerves részévé 
kell tennünk. 

3. Magyarország az SFH kalkulációk ágazati adatbázisokra alapozva kerültek 
összeállításra. Ezen a területen Magyarország előnyben van az Unió tagországaihoz 
képest, ahol nem állnak rendelkezésre hasonló mélységű ágazati adatbázisok. 
Véleményem szerint a hazai SFH-számításnak ezt a helyzeti előnyét a jövőben is meg 
kell őrizni. Javasoltam ugyanakkor, hogy mielőbb ki kell dolgozni az SFH regionális 
koefficienseinek számítási metodikáját. 
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4. A termelési statisztika területén véleményem szerint a leglényegesebb teendők az 
alábbiak: 

• a fogalmakban és a mutatókörökben még meglévő kisebb eltérések megszűntetése; 
• minden évben el kell készíteni a főbb termékek kínálati mérlegét, amely ugyan már 

létezik a magyar agrárstatisztikában, de megbízhatósága, időbelisége még hagy 
kívánnivalót maga után; 

• javítani kell a termelési előrejelzések megbízhatóságát és objektivitását, egyidejűleg 
növelve azok gyakoriságát; 

• ki kell szűrni a rendszerből az adatinkonzisztenciákat és meg kell szüntetni ezek 
kialakulásának okait. 

5. A mezőgazdasági termékek termelői árainak a megfigyelése, a termelői árindexek 
számítása lényegében már EU konform módon történik. Itt a megoldásra váró legfőbb 
feladat, hogy a mezőgazdasági termeléshez felhasznált ipari eredetű anyagok árait 
havonta figyeljék meg, illetve képezzenek belőlük árindexeket.  

6. Időről-időre felmerül, hogy a piaci operatív árfigyelő rendszert az árstatisztika alapjává 
kell tenni, illetve, hogy az árstatisztikai rendszerre lehetne építeni az operatív 
áradatszolgáltatást. Véleményem szerint a két rendszer egymás melletti létezése 
előnyöket is rejt magában � például, hogy kontrolt jelentenek egymás számára. 
Ugyanakkor az erőforrások pazarlásával jár a duplicitás. Határozott véleményem 
ugyanakkor, hogy csak egyirányban oldható fel a fent jelzett probléma: operatív 
árinformációs adatbázisból képezhető árstatisztika, de árstatisztikából nem lehet operatív 
áradatszolgáltatást végezni. Nem tartom ugyanakkor időszerűnek a két információs 
rendszer összevonását, egymás harmonizált erősítése terén viszont adottak a lehetőségek. 

7. A Mezőgazdasági Számlák Rendszere vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a 
legnagyobb gondot a támogatások elszámolása jelenti. A jelenlegi jogszabályok nem 
minden esetben teszik lehetővé annak pontos megállapítását, hogy egy adott támogatás, 
mely terméket szubvencionálja. Az agrártámogatások egy jelentős része �kiesik a 
mezőgazdaságból�, mert ezek nem a mezőgazdasági tevékenységhez kötődnek, hanem 
különböző intézményekhez, kereskedelmi és non-profit szervezetekhez kerülnek. 
Javaslatom szerint a támogatások hazai törvényi szabályozását harmonizálni kell az EU 
előírásokkal. Ezzel mérséklődne a csatlakozás pillanatában keletkező �alkalmazkodási 
sokkhatás�. 

8. A piaci információs intézményrendszerrel kapcsolatban felhívtam a figyelmet arra, hogy 
az egyes részterületeken tisztázni kellene az adatszolgáltatás felelősségi kérdéseit. A jogi 
keretekkel kapcsolatban megállapítottam, hogy a speciális jogi szinten még szinte semmi 
sem történt, pedig a fontosabb piacok esetében széleskörű és konkrét részleteket 
tartalmazó szabályozást kell bevezetni. Mindezek mellett a megoldandó 
rendszerfejlesztési részfeladatok közül az alábbiakat emeltem ki: 

• A közhasznú árinformációs rendszer lényegében kiépült. A reprezentativitás javítása 
azonban folyamatos feladat a jövőben is. Statisztikai adatokkal megalapozva 
ugyanakkor meg kellene határozni az egyes termékpályák reprezentatív piacait. 

• Ki kell bővíteni a rendszert néhány eddig meg nem figyelt termékkel, amelyekkel 
kapcsolatban a brüsszeli adatszolgáltatás kötelező (pl. bor). 

• A zöldség-gyümölcs termékpálya árinformációs rendszere ma még csak részben 
alkalmas a termelők korrekt tájékoztatására, és a brüsszeli igényeket sem tudja 
kielégíteni. Ezért e rendszerelem vonatkozásában sürgősen meg kell oldani az 
alábbiakat: 
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o A fajtájára és méretkategóriájára vonatkozóan naponta kell az árat gyűjteni a 
kiszerelés megnevezésével.  

o A friss fogyasztású zöldség-gyümölcs esetében a nagybani piacok jelentik a 
reprezentatív piacot. Ugyanakkor fel kell készülni arra is, hogy a jövőben a 
TÉSZ-ek is reprezentatív piacokká válhatnak. 

o Az import zöldség-gyümölcs termékek napi árának követése a Nagykőrösi úti 
nagybani piacon történhet, erre a piacra lehetne építeni a jogszabályban 
felsorolt termékek napi import árainak gyűjtését. 

• Hosszabb távon célszerű lenne a rendszer keretei közt kialakítani egy közhasznú 
mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelmi árfigyelő rendszert. 

• Erősíteni kell az előrejelző alrendszert. A jelenleg jól működő sertésállomány 
előrejelzést ki kell terjeszteni a rendszeres árprognózisokra, értve a kiterjesztés alatt a 
gabona-, a tej- és a hús termékpálya prognózisokat is. A KSH-val együttműködve 
kísérletet kell tenni termékmérleg előrejelzések módszertani megalapozására.  

• Adatgyűjtést kell szervezni a tárolt termékek mennyiségére, minőségére (adott 
esetben a tárolás időtartamára) vonatkozóan. Rendelkezni kell a tárolási helyek 
címeivel és az ehhez kapcsolódó mennyiségekkel. 

• Napi rendszerességgel kell információkkal rendelkezni az export- és importengedély-
kérelmekről és az engedélyek kiadásáról. 

• A jelenleginél megbízhatóbb termésbecslések készítése. 
• El kell érni, hogy a külkereskedelmi forgalom nyomon követését lehetővé tevő 

külkereskedelmi statisztika a tárgyhónapot követő 8 napon belül minden irányú 
lekérdezésre alkalmas módon álljon rendelkezésre. 

9. Lényeges megállapításnak ítélem, hogy a Tesztüzemi Rendszer kialakítás során a hálózat 
szervezeti koncepcióját az adott ország feltételeihez kell szabni. Magyarországi 
specialitás, hogy a termékszintű költség-, ár-, jövedelemgyűjtést e rendszer kereteiben 
szerveztük újjá. Ezt részben takarékossági-, részben szakmai szempontok indokolták. 
Emellett az ágazati-, illetve az üzemi fedezeti hozzájárulások évek közötti változási 
tendenciáinak konzisztencia vizsgálata az egész rendszer működésének-, a kapott 
eredmények megbízhatóságának kontrolját jelenti. Így határozott véleményem, hogy az 
üzemekkel kapcsolatos, illetve az ágazatokra vonatkozó ökonómiai adatgyűjtést a 
rendszer kereteiben kell a továbbiakban is szervezni. 

10. A Tesztüzemi Rendszer működésének hatékonyságát korlátozza, hogy a gazdáknak egy 
jelentős része nem vezet megbízható nyilvántartást, és az adatgyűjtések sem mindig 
egységes rendszer szerint történnek. Ennek elkerülése érdekében javasoltam, hogy a 
rendszer keretébe tartozó gazdaságoknál egységes könyvelőprogram kerüljön 
bevezetésre.  

11. A kutatás alapján megállapítottam, hogy a mai magyarországi termelői regisztrációs 
rendszerek jelenlegi formájukban nem felelnek meg az Integrált Rendszer termelői 
regisztrációval szemben támasztott követelményeinek. Véleményem szerint a 
legnagyobb problémát e területen az okozza, hogy a regisztrációs rendszereket nem 
készítették fel az Integrált Rendszer egyéb alapadat-bázisaival történő, országos 
hálózaton keresztüli összekapcsolásra. 

12. A Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszer kialakítására a következő koncepciót 
tartom támogatandónak a gazdálkodói táblaalapú rendszer létrehozására: 

• A földmérési alaptérképek 1:10 000 méretarányú átnézeti térképeinek szkennelésével 
rasztertérképek átvétele.  
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• A földprivatizációból, illetve az nemzeti kataszteri projektekből származó digitális 
alaptérképi vektorállományok egységes formába történő konvertálása.  

• A táblába eső földrészletek vagy részek azonosító pontjainak geokódolása a 
rasztertérkép felhasználásával. A geokódokat a táblaazonosítókhoz kell kötni.  

• A táblán belüli mezőgazdasági parcellahatárok megadására a kérelmekben kerül sor, 
amikor is a gazdálkodó ortofotóra vagy légifelvételre vetített táblahatár rajzot kap a 
táblán belüli mezőgazdasági parcella határok megjelöléséhez.  

13. A disszertációban felhívtam a figyelmet arra, hogy a támogatási kérelmek feldolgozását 
és nyilvántartását végző számítógépes program kidolgozása az Integrált Rendszer egyik 
központi jelentőségű feladata. A szakmai-felhasználói specifikáció, az informatikai 
specifikáció, a program tervezése és maga a programozás még erőltetett feladat-
végrehajtás esetén sem végezhető el 10−12 hónap alatt, és még nem is említettem az 
üzembe-helyezést és a tesztelést. Ezért tartom kétségesnek, hogy ezen a területen az 
IIER a csatlakozás időpontjára képes legyen az �üzemszerű� működésre.  

14. Disszertációmban kitértem a mezőgazdasági termelők és az információs társadalom 
szimbiotikus kapcsolatára. Ezen a területen látom ugyanis a legnagyobb problémát, 
amely gátja lehet az agrárinformációs rendszerekből nyerhető lehetőségek 
kihasználásának, sőt, maguknak a rendszereknek a fejlődését is gátolhatják.  

A termelőknek fel kell készülniük az EU információs rendszerével történő találkozásra. 
Sokkal több, sokkal �kényesebb�, és igazabb (!) adatokat kell közölni, mint ami a mai 
magyar agrárinformatikai gyakorlatban megszokott. Véleményem szerint erre tudatilag 
és készség szinten is fel kell készíteni a magyar gazdatársadalmat. Ennek a 
felkészülésnek kulcskérdése az oktatás színvonala és szervezése. 

15. Végül megállapítottam, hogy magas színvonalú informatikai ismeretek, gyümölcsöző 
informatikai rendszerhasználat elképzelhetetlen fejlett infrastrukturális háttér nélkül. 
Emiatt ítélem fontosnak, hogy a közösségi internet-hozzáférés mielőbb bírjon országos 
lefedettséggel. A vidéki településeken fejleszteni kell az internet elérési pontokat, a 
teleházakat, a települési iskolákban, könyvtárakban elérhető �közhálót�. Ezzel lehetne 
elősegíteni a vidéki lakosság informatikai kultúrájának fejlesztését, kialakítani az igényt 
a számítástechnika terén a képzésre, az önképzésre.  
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