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1  BEVEZETÉS ,  CÉLK ITŰZÉS  

1 .1   A  TÉMA  AKTUAL ITÁSA   

Az értekezés címében használt fogalmak (agrár-környezetgazdálkodás, vidékfejlesztés, 
térinformatika) mindegyike meglehetősen rövid múlttal rendelkezik: legrégibbnek (néhány 
évtized) talán a térinformatika tekinthető, a másik kettőről viszont csak néhány éve lehet 
hallani. Mi indokolja, hogy kutatásaim fő irányaként éppen e fogalmak együttesét 
választottam a valamelyikükben való – és újszerűségükből fakadóan nyilvánvalóan temérdek 
feladatot rejtő – elmélyedés helyett? A kérdés megválaszolásához legkönnyebben talán az 
egyes fogalmak közötti kapcsolatok, a „közös nevező” feltárásával juthatunk, mely – 
reményeim szerint – rámutat a témaválasztás aktualitására is. 

Az agrár-környezetgazdálkodás és a vidékfejlesztés egymáshoz közel álló fogalmak és 
Európában mindkettőnek az 1992-ben indult CAP-reform képezi az alapját. Ekkor 
fogalmazódott meg egy olyan többfunkciós agrármodell gondolata, amely a minőségi 
élelmiszertermelés feladatainak ellátásán túl környezeti és társadalmi, regionális 
foglalkoztatási teljesítményeket is elvár a mezőgazdaságtól. Ennek jegyében az európai agrár- 
és vidékpolitika a termeléshez kötődő támogatások csökkentésével, azok átcsoportosításával 
úgynevezett második pilléres, vidékfejlesztési támogatások és kifizetések formájában 
forrásokat biztosít e környezeti és társadalmi teljesítmények honorálására. A CAP-reform 
voltaképpen része annak az erősödő folyamatnak, amely a közpénzekből a gazdálkodóknak 
adott támogatást nem a megtermelt termékmennyiségtől, hanem sokkal inkább a gazdálkodás 
rendszerétől, annak minőségi, élelmiszerbiztonsági, környezeti valamint társadalmi 
(foglalkoztatási) teljesítményétől teszi függővé. A reform irányelvei az alábbiak szerint 
fogalmazódtak meg: 

A mezőgazdasági termelés legyen többfunkciós! 

A mezőgazdaság feladata sehol a világon nem korlátozódhat a növényi és állati termékek 
kinyerésére. A mezőgazdasági termelést úgy kell megoldani, hogy az ne okozhassa a 
környezet állapotának romlását, ne veszélyeztesse a helyi flóra és fauna fennmaradását, és 
hosszú távon megélhetést biztosítson a helyben élőknek.  

A gazdálkodás legyen fenntartható! 

A fenntarthatóság alapelvének megfelelően a gazdálkodási rendszert úgy kell kialakítani, 
hogy megtaláljuk a védelem és a használat területre jellemző egyensúlyát annak érdekében, 
hogy a mezőgazdasági termelésre kapott környezetet (talaj, táj, élő és élettelen környezet) úgy 
– vagy jobban! – adjuk tovább utódaink számára, ahogyan azt elődeinktől kaptuk. 

A választott gazdálkodási módszer legyen alkalmazkodó! 

A termőföld hazánk nemzeti kincse így védelme, adottságai legmegfelelőbb hasznosításának 
elősegítése nemzeti érdekünk. A földet mindenütt arra és olyan intenzitással használjuk, amire 
az a legalkalmasabb, illetve amit képes károsodása nélkül elviselni. Ennek fontos eszköze a 
tájtermesztés eszméjének (újbóli) elterjesztése. A mezőgazdaságból élők kizárólag úgy tudják 
megélhetési forrásukat maximalizálni, ha tisztában vannak birtokuk növénytermesztési és 
állateltartási képességeivel, és ennek értelmében végzik termelési tevékenységüket. 

A vidékfejlesztési politika legyen területfedő! 

A vidékfejlesztési programokat úgy kell megalkotni, hogy azok lefedjék az ország egész 
területét. A programokat összehangoltan és kombinálhatóan kell felépíteni, úgy, hogy azok 
csökkentsék a különböző problémákkal rendelkező területek közötti különbséget, növeljék az 
esélyegyenlőséget, mind a területek között, mind a közösségen belül. 

A terület adottságaitól függetlenül a mezőgazdasági termelés legyen versenyképes! 
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Ahol a környezeti-gazdasági adottságok lehetővé teszik, ott értékes beltartalmú, 
szermaradvány-mentes, egészséges, minőségi és biztonságos termékek jövedelmező 
előállítására van lehetőség. A többfunkciós mezőgazdálkodás, a környezet- és tájgazdálkodás 
azonban a minőségi árutermelési feladatok ellátása mellett környezeti, természetvédelmi, 
társadalmi szolgáltatásokat is nyújt. Ezekért a gazdálkodót szintén fizetség illeti meg. Ebből a 
két komponensből áll össze – agro-ökológiai körzetenként különböző arányban – a 
mezőgazdaságból élők jövedelme. 

A reformfolyamat fenti elveinek szinte mindegyikében hangsúlyosan jelenik meg a 
területiség kérdése. Ez alatt azt értjük, hogy a mezőgazdaságnak mind a termelési, mind a 
környezeti (ökoszociális) feladatok ellátása esetén az adott terület adottságainak megfelelően 
kell működnie, ahhoz alkalmazkodva kell ez egyes feladatokat megvalósítania. A területekre 
vonatkozó ismeretek tehát elengedhetetlenek a többfunkciós mezőgazdálkodás 
megvalósításához. 

A reformfolyamat mögött rejlő gondolatokat tükrözik a CAP támogatási rendszerében 
bekövetkezett – és napjainkban is zajló – változások. Ennek lényege, hogy jelenleg két, eltérő 
jellegű agrár- és vidéktámogatási forma létezik: 

• egyrészt olyan régi típusú, a termeléshez, a mennyiséghez és bizonyos ágazatokhoz 
kötött ún. 1. pilléres támogatások, mint  
� a közvetlen (direkt) kifizetések, 
� az intervenciós állami felvásárlás, illetve 
� az exporttámogatások; 

• másrészt olyan, ún. 2. pilléres (vidékfejlesztési) kifizetések, mint  
� agrár-környezetgazdálkodási és tájgazdálkodási rendszerek földalapú támogatása,  
� kedvezőtlen adottságú területek földalapú támogatása,  
� mezőgazdasági beruházások támogatása,  
� mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének támogatása,  
� erdőtelepítési támogatások,  
� a vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése,  
� idős gazdálkodók korai nyugdíjazásának támogatása,  
� fiatal gazdálkodók támogatása,  
� gazdálkodók oktatása, képzése.  

Látható, hogy az átalakuló támogatási rendszer második pilléres ágában szintén – a 
reformfolyamat elveinek megfelelően – meghatározóak a „területtel” kapcsolatos (a 
felsorolásban dőlten szedett) intézkedések. Ezek között is kiemelt szerepe van az elsőnek, míg 
ugyanis a felsorolt intézkedések „menülistájáról” a tagországok maguk választhatnak, 
közülük azonban az agrár-környezetvédelmi támogatások alkalmazása kötelező elem. Az 
agrár-környezetgazdálkodás tehát a többfunkciós mezőgazdálkodás megvalósítását célzó új 
közös agrár- és vidékpolitika 2. pillérének – a vidékfejlesztésnek – a legfontosabb – és egyben 
területi hatású – eleme. 

Láttuk, hogy a „terület”, a területtel kapcsolatos információk kérdése nem csupán az új, 
többfunkciós mezőgazdálkodás elvei között, hanem azok megvalósítását biztosító agrár- és 
vidékpolitika eszközrendszerében is kiemelt fontosságú. Ez tehát a „közös nevező”, melyre 
vonatkozóan az agrár-környezetgazdálkodás, vidékfejlesztés egyre komolyabb igényeket 
támaszt. Az igények kielégítésében pedig talán a térinformatikának juthat a legfontosabb 
szerep.  

A térinformatikai rendszereket (GIS), mint a különféle problémákról rendelkezésre álló 
adatok rendszerezésére és térbeli kapcsolataik megértésére fejlesztett alkalmazásokat az 
információs technológiák dinamikus fejlődése, a problémák érzékeny megoldásának igénye 
és elsősorban a területhez kapcsolódó bonyolult kérdésfelvetések hozták létre néhány 
évtizede. Mivel a térinformatikai rendszerek számítógépes rendszerek, ezért különösen az 
elmúlt néhány évtizedben – a számítógépek teljesítmény-növekedésével – váltak jelentőssé. A 
térinformatikai technológia fejlődésével párhuzamosan rohamos növekedésnek indult az 
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alkalmazások fejlesztése. A hagyományos térképészeti feladatok korszerű megoldásai mellett 
a tájtervezés, természeti erőforrás kutatás, a környezetértékelés, ökológiai kutatások, 
közgazdasági, szociológiai elemzések és még egy sor egyéb kutatás/elemzés területén a 
térinformatika ígérkezik a számítógép használat egyik legdinamikusabban fejlődő ágának. 

Az eddig leírtak talán rávilágítanak arra, hogy a területiség kérdése felől közelítve van 
létjogosultsága a címben megfogalmazott fogalmak összekapcsolásának. Emellett mindig 
komoly kihívást is jelent az olyan, jellegében eltérő fogalmak együttes kezelése, mint amilyen 
az agrárpolitika és a térinformatika. Ennek a kihívásnak igyekeztem megfelelni kutatásaim 
során, remélve, hogy ezzel hozzájárulhatok a vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás 
terén az intelligens döntéshozatal gyakorlatának az előmozdításához. 

1 .2   A  KUTATÁS  CÉLKITŰZÉSE I  

Doktori értekezésemben arra vállalkozom, hogy bemutassam a térinformatika szerepét a 
vidékfejlesztés és agrár-környezetgazdálkodás területi információkra épülő metodikájának 
kidolgozásában egy-egy általam készített vagy koordinált esettanulmányon keresztül. 

Az értekezésben – a két bemutatott probléma elemzése kapcsán – az alábbi kérdésekre 
keresem a választ: 

• Hogyan oldhatók meg informatikai eszközökkel azok a problémák, melyeknél a 
térbeliség alapvető információ? 

• Milyen tipikus kérdésfelvetések adódhatnak a földhasználattal kapcsolatosan, és ezek 
milyen módszertani kérdéseket vetnek fel? 

• Hogyan lehet egy adott problémára kidolgozott módszertant megfogalmazni a 
térinformatika „nyelvén”, és ennek kapcsán milyen térinformatikai metodikai 
kérdések merülnek fel? 

• Hogyan támogatható térinformatikai eszközökkel az eddig kialakított agrár-
környezetgazdálkodási intézkedés működtetése?  

• Milyen terület-alapú nyilvántartási rendszert érdemes fejleszteni ahhoz, hogy az 
agrár-környezetgazdálkodási programokban érintettek minél szélesebb köre minél 
több információhoz jusson és a rendszer a későbbiekben integrálható legyen az 
Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszerbe?  

• Milyen külföldi tapasztalatokat érdemes beépíteni egy ilyen rendszerbe annak 
figyelembevételével, hogy az alkalmazkodjon a sajátos hazai viszonyokhoz? 

A célkitűzések alapján látható, hogy a dolgozat alapvetően módszertani jellegű, elsősorban a 
térinformatika agrár-környezetgazdálkodási használatának lehetőségeit, feltételeit és 
metodikáit igyekeztem feltárni. 

1 .3   AZ  ÉRTEKEZÉS  FELÉP Í TÉ SE  

Az értekezés alapvetően négy részre tagolható. Először áttekintem az agrár-
környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés európai folyamatait, valamint azokat a hazai 
eredményeket, melyeket e folyamatok előmozdítása érdekében sikerült elérni a térinformatika 
módszereinek segítségével. 

Ezt követően bemutatom a módszertani szempontból legfontosabb hazai és külföldi kutatási 
előzményeket. Ennek keretében áttekintem az ún. ökotípus-képzéssel kapcsolatos 
legfontosabb kutatásokat, valamint azokat az európai uniós eredményeket, melyeket a terület-
alapú információs rendszerek fejlesztésében értek el. Ez a két rész sorolható egyébként a 
klasszikus „Anyag és módszer” fejezetbe. 

A dolgozat legfontosabb részében két esettanulmányon keresztül mutatom be a térinformatika 
agrár-környezetgazdálkodási alkalmazási lehetőségeit. Mindkét esettanulmány része annak a 
több éve – a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében – zajló 
kutatómunkának, mely az agrár-környezetgazdálkodási, vidékfejlesztési támogatási 
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rendszerek létrehozására irányul, több minisztérium és kutatóintézet közreműködésével. 
Ennek keretében készült el többek között Magyarország földhasználati zónarendszerének 
kidolgozásához a térinformatikai eszközrendszer megalapozása, a Nemzeti Agrár-
környezetvédelmi Program zonális területeinek lehatárolása, gazdálkodási 
programcsomagjainak kidolgozása.  

A bemutatott két esettanulmány – jóllehet mindkettő módszertani jellegű – eltérő problémákat 
tárgyal. Az első esettanulmányt megalapozó kutatás a Tisza-térség földhasználati tervének 
elkészítésére irányult, melynek során a földhasználati elemzésnek egy újfajta, térinformatikai 
módszerekkel támogatott módszerét mutatom be.  

A második esettanulmány a területi információs rendszerek felől közelít az agrár-
környezetgazdálkodás felé: egy internet-alapú, az Érzékeny Természeti Területek programját 
kezelni képes területi információs rendszer fejlesztésének tapasztalatai, eredményei alapján 
teszek javaslatot az ilyen típusú rendszerek kialakítására. 
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2  A  KUTATÁS  AGRÁRPOL IT IKA I  ÉS  

INFORMAT IKA I  HÁTTERE  

„A vidék az emberiség történetében a kezdetektől fogva több volt, mint termelési tér, a 
termőföld több volt, mint egyszerű termelő eszköz, a rajta megvalósuló mezőgazdaság pedig 
több volt, mint árutermelő ágazat.” [Ángyán, 2000]. Ennek a megállapításnak a 
felismeréséhez és az agrárpolitikában történő alkalmazásához mind az Európai Unió 
országainak, mind hazánknak közel negyven évre volt szüksége.  

A következő fejezetekben – az irodalmi áttekintés keretében – egyrészt bemutatom azt a 
folyamatot, ami elvezetett a fenti megállapítás elfogadásához, az ún. „többfunkciós európai 
agrármodell” gondolatáig, sőt annak gyakorlati megvalósításához. Ezt követően elemzem a 
térinformatika azon legfontosabb hazai műhelyeit, melyek valamilyen formában 
előmozdították az agrár-környezetgazdálkodás, vidékfejlesztés problémáinak a megoldását.  

2 .1   A  TÖBBFUNKC IÓS  EURÓPA I  AGRÁRMODELL  

A második világháború után az agrárágazatra a jelentős mértékű beruházások, a termelés 
gépesítése, kemizálás, birtokkoncentráció lett egyre inkább jellemző. Ez természetesen 
számos negatív velejárót eredményezett.  

Közülük számos a termelési alapokat romboló jelenségek közé sorolható. Ezek között 
említhető például a termőtalaj pusztulása: szervesanyag-tartalmának, biológiai életének 
csökkenése, savanyodása, vizenyősödés, láposodás, szikesedés, illetve sivatagosodás, kiszára-
dás, talajvízszint süllyedés, a talajszerkezet romlása, porosodás, tömörödés. Továbbá a 
növényi és állati genetikai alapok beszűkülése, pusztulása, a biodiverzitás csökkenése, a 
gyomosodás, fajspektrum-beszűkülés, rezisztencia, vagy a mezőgazdasági területek és 
termékek mezőgazdasági, ipari, közlekedési és kommunális eredetű szennyeződése, a 
mezőgazdasági terület csökkenése az iparosítás és az urbanizáció következtében. 

Mások az emberi létfeltételek közvetlen veszélyeztetettségére utalnak, mint például a vadon 
élő növény- és állatfajok, természetes biotópok veszélyeztetettsége. Ide sorolható továbbá az 
élővizek, talajvíz, rétegvíz, ivóvízbázisok elszennyeződése, szermaradványok feldúsulásának, 
metabolitjaik nyomonkövethetetlen rekombinálódásának kiszámíthatatlan hatása az 
élőlényekre, köztük az emberre. Ugyanilyen súllyal említhető meg az élelmiszerek 
beltartalmának felhígulása, táplálkozási és környezeti eredetű humán egészségkárosodás, 
tájképi elszegényedés, ingerszegény környezet, az ember belső (pszichikai, fizikai, biológiai) 
és külső (természeti, társadalmi és épített) környezetének erős eróziója, szellemi és lelki 
elsivárodás. 

Ugyanakkor számos olyan jelenség is felerősödött, amelyek a közgazdasági, piaci, társadalmi 
közeg megváltozására, az iparszerű gazdálkodás ellehetetlenülésére utalnak. Ilyenek például a 
vidéki munkanélküliség és elvándorlás felgyorsulása. Emellett megjelenik a negatív 
externáliák (társadalmi költségek) rohamos növekedése, az energiaigényes gazdálkodás erős 
függősége az energetikai piactól, a véges mennyiségű kőolaj árának hosszú távú törvényszerű 
és exponenciális emelkedése.  

A gyenge minőségű tömegáruk iránti fizetőképes kereslet erőteljes csökkenése tapasztalható a 
piacokon, igény jelentkezik a változatosabb élelmiszer-kínálat iránt, szelektívebbek lesznek a 
vásárlási szokások. Jelentkezik a közvélemény fokozódó nyomása a „biztonságosabb” 
élelmiszerek előállítása érdekében, társadalmi előítéletek az élelmiszerek minőségének és 
biztonságának vonatkozásában, különösen ha azokat új technológiák (besugárzás, 
biotechnológia, génsebészet) segítségével állították elő, vagy a növekvő társadalmi 
érzékenység környezetünk iránt, a természeti erőforrások felhasználásának korlátozása, 
növekvő etikai érzékenység a GMO-kkal, a génmanipulációval, a biotechnológiával, az 
állatvédelemmel kapcsolatban. 
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Az előzőekben leírt jelenségek vezettek azokhoz a felismerésekhez Európában, amelyek 
előkészítették a többfunkciós európai agrármodell kialakulását, és amelyek segítik ennek 
közös agrár- és vidékpolitika rangjára emelését. 

E felismerések közül talán a legfontosabb a mezőgazdaság többfeladatúságának a 
megfogalmazása. Ez a fenntartható mezőgazdaság céljait, feladatait, multifunkcionális 
jellegét figyelembe véve a következő legfontosabb összetevőket, közös elemeket rögzíti 
[Ángyán, 2001]: 

• értékes beltartalmú, szermaradvány mentes, egészséges és biztonságos termékek 
előállítása; 

• a meg nem újítható nyersanyagok és energiatakarékos felhasználása; 
• a talajt, vizeket, levegőt érintő környezetterhelés csökkentése, ill. elkerülése; 
• a kultúrtáj ápolása és a biodiverzitás fenntartása; 
• a vidék kulturális és agrikulturális értékeinek megőrzése; 
• munkalehetőség és elfogadható jövedelem biztosítása a lehető legtöbb ember 

számára. 
További fontos felismerés az is, hogy e feladatok egyidejű megoldására az eddig volt – 
iparszerű – gazdálkodás nem alkalmas. Az ökoszociális piacgazdaság közegébe ágyazott 
többfunkciós mezőgazdálkodás az erősen kemizált, iparszerű rendszertől eltérő megoldásokat 
követel.  

Ezekből fakad az a harmadik lényeges felismerés, hogy nem elég az eddigi 
környezethasználati stratégia, rendszer technológiáit tökéletesíteni, hanem új stratégiára és 
ehhez illeszkedő, ennek gyakorlati megvalósítási kereteket adó megoldásokra, rendszerekre 
van szükség. Ez az új stratégia az úgynevezett „multifunkcionális” mezőgazdálkodás, a 
környezet- és tájgazdálkodás, az új európai agrármodell, melynek feladatait két nagy körbe 
sorolhatjuk:  

• az alapvetően a piac által szabályozott termelési feladatok, melyek az élelmiszerek 
előállításán túl a nem élelmiszer célú termékek (megújítható nyersanyagok, 
energiaforrások stb.) előállítását is egyre inkább magukba foglalják, valamint  

• a környezettel, a tájjal, a földdel kapcsolatos környezeti, társadalmi, foglalkoztatási és 
kultúrfeladatok.  

Ez utóbbiak olyan „nem importálható közjavakat” (élelmezésbiztonság, a kultúrtáj ápolása, a 
biodiverzitás fenntartása, a társadalmi és biológiai élettér megőrzése, az ökológiai 
infrastruktúra fenntartása, ökológiai stabilitás, népességmegtartás, munkaerő kiegyenlítés, a 
vendégfogadás és idegenforgalom alapjának biztosítása, paraszti értékek ápolása stb.) 
előállító funkciók, amelyek a piac hagyományos eszközeivel, az árakon keresztül nem 
szabályozhatók. Ezek ugyanakkor a vidék társadalmának és környezeti egyensúlyának 
fenntartásában, a helyi közösségek megtartásában és megerősítésében növekvő szerepet 
töltenek be, így e teljesítményeket közvetlen kifizetések formájában a társadalomnak 
honorálnia kell.  

E rendszer, a környezet- és tájgazdálkodás, a többfunkciós, hosszú távon működőképes, 
fenntartható mezőgazdálkodás alapelve az iparszerű rendszer függetlenedési alapelvével 
szemben a környezeti alkalmazkodás, vagyis az, hogy a földet mindenütt arra és olyan 
intenzitással használjuk, amire az a legalkalmasabb, illetve amit képes károsodása nélkül 
elviselni. Kritériumai, meghatározó jellemzői vázlatosan az alábbiakban foglalhatók össze: 

Az alkalmazkodási alapelvnek megfelelően a gazdálkodás során a tér gazdasági, környezeti és 
társadalmi, regionális funkcióit egyaránt figyelembe veszi, és olyan rendszereket alkalmaz, 
amelyeknek e három dimenzióban mért összhatékonysága a legnagyobb. E rendszerekben a 
három terület, dimenzió mindegyike fontos szerepet játszik, ám azok súlya a szerint változik, 
hogy milyen térségről, tájról van szó.  

Nem a teret alakítja az elhatározott funkció igényeihez, hanem a tér, a táj, a hely 
adottságaihoz illeszkedő tevékenységeket, gazdálkodási formákat, rendszereket keres és 
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alkalmaz. Ehhez figyelembe veszi az évszázados helyi tradíciókat, hagyományos 
módszereket, helyi megoldásokat, a helyi természeti viszonyokat, valamint a helyben élő 
emberek és közösségeik érdekeit, törekvéseit.  

Diffúz, kis léptékű, méreteiben a táj adottságaihoz illeszkedő megoldásokat használ, a lehető 
legnagyobb mértékben támaszkodik a helyi erőforrásokra, a helyi értékteremtésre, a helyi 
munkaerő és közösségek részvételére. A külső, mesterséges erőforrás-ráfordítást, annak 
régión kívülről történő beszállítását igyekszik minimalizálni.  

A termelőt és a fogyasztót igyekszik egymáshoz közelebb hozni, növelve ezzel is a régió 
stabilitását, belső függetlenségét, élelmezésbiztonságát és javítva a két egymásra utalt kör – a 
termelő és a fogyasztó – bizalmi viszonyát.  

2 .2   AZ  AGRÁR -KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS  LEHETŐSÉGE  A  MAGYAR  

MEZŐGAZDÁLKODÁSBAN   

A mezőgazdasági célú földhasználat feltételeit illetően abból indulhatunk ki, hogy az ország 
természeti erőforrásai lényegesen jobb feltételeket biztosítanak a mezőgazdasági termelés 
számára, mint az EU-15-ök, az OECD tagállamok vagy a világ átlaga. (1. ábra)  
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1. ábra. A fő földhasználati kategóriák területi aránya (%) (1995). 
Egyéb terület: nádas + halastó + egyéb vízfelület + művelés alól kivett terület [OECD Env. Data, 1997] 

Magyarország összehasonlító területi és népességi adatait az 1. táblázat foglalja össze.  

Megnevezés 
Magyar-
ország 

EU-15 OECD Világ 

Összterület (1000 ha) 
ebből  mezőgazd. terület 
  erdő terület 

9 303 
6 131 
1 777 

313 025 
145 557 
113 710 

3 352 529 
1 294 076 
1 123 097 

13 045 423 
4 839 852 
4 135 399 

Népesség (1000 lakos) 10 229 372 099 1 084 416 5 687 118 

1. táblázat. Magyarország összehasonlító területi és népességi adatai (1995). [OECD Env. Data, 1997] 

Megállapítható, hogy Magyarország szántóterületi aránya az EU-15-ök átlagának közel 
kétszerese, az OECD tagállamokénak mintegy négyszerese, a világátlagnak pedig közel 
ötszöröse. Ha a gyepterületeket is hozzávesszük, vagyis a mezőgazdasági területek arányát 
vizsgáljuk az összterületen belül, akkor ez a világátlagnak közel duplája. 

Ha a fajlagos területeket vizsgáljuk (2. táblázat), akkor megállapítható, hogy míg 1000 
lakosra az EU-15-ök átlagában csupán 234 ha szántó+kert+ültetvény jut, addig ez az érték a 
világ átlagát tekintve 255 ha, az OECD tagállamaiban 412 ha, Magyarországon viszont 492 
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ha. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a saját népesség ellátásán túl Magyarország jelentős 
mezőgazdasági exportárualap előállítására is képes. 

Földhasználati 
kategóriák 

Magyar-
ország 

EU-15 OECD Világ 

Szántó, kert és ültetvény 492 234 412 255 
Gyep 112 157 782 597 
Mezőgazdasági terület  604 391 1 194 852 
Erdő 172 305 1 034 728 
Egyéb terület 134 145 864 714 
Összesen  910 841 3 092 2 294 

2. táblázat: 1000 lakosra jutó terület (ha) (1995) [OECD Env. Data, 1997] 

Ezek az adatok az ország termelési potenciálját jelzik, melyeket feltétlenül hasznosítanunk 
kell, ám a mezőgazdálkodás egyáltalán nem csak termelési feladatokat kell, hogy ellásson. A 
mező- és erdőgazdaság Magyarországon az összterület 85,5 %-ával (a termőterülettel) 
közvetlenül érintkezve a termőföld fő használója, a vidék megőrzésének és fejlesztésének 
alapeszköze. Ebből is következik, hogy a környezet- és természetvédelem alapvetően rá van 
utalva a mezőgazdasággal való együttműködésre. Másrészt a mezőgazdálkodás teljesítménye, 
eredménye döntően a környezet, a természeti erőforrások és rendszerek állapotától, 
minőségétől függ. A környezet- és természetvédelem, a mezőgazdaság és a vidék 
egymásrautaltsága elkerülhetetlenné teszi e három terület földhasználati összehangolását.  

A többfunkciós mezőgazdálkodás, a környezet- és tájgazdálkodás tehát minőségi árutermelési 
feladatai ellátása mellett társadalmi szolgáltatásokat is nyújt, „nem importálható”, helyben 
keletkező közjavakat is előállít, amelyekért a parasztságot fizetség illeti meg. Az, hogy a 
termelési illetve az ökoszociális (környezeti és társadalmi) feladatok ellátása milyen súlyt 
képvisel egy adott térség mezőgazdálkodásában, attól függ, hogy milyen – alacsony 
agrárpotenciálú, környezeti szempontból sérülékeny és munkanélküliséggel sújtott, vagy nagy 
termőképességű és foglalkoztatási, demográfiai szempontból is jobb – adottságú területen 
helyezkedik el a település vagy a gazdaság. Ebből a szempontból tehát pl. teljesen más a 
helyzete Felső-Bácskának vagy Hajdúságnak, mint a szatmár-beregi térségnek vagy az 
Őrségnek. Míg egyik helyen a termelési tevékenység révén jut a család elsősorban 
jövedelemhez, addig a másik helyen a gazdálkodás ökoszociális teljesítményeiért kapott 
állami kifizetés jelenti az alapvető jövedelemforrást. Ezt az elvi jövedelemszerkezetet – 
földhasználati kategóriák szerinti megoszlásban – szemlélteti a 2. ábra. Ennek forrásait az 
EU – CAP-reform keretében megvalósuló – átalakuló agrár- és vidéktámogatási rendszere, 
annak költségvetése biztosít/hat/ja. 
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2. ábra: A gazdálkodó családok elvi jövedelemszerkezete a gazdaság földhasználati zónarendszerben való 
elhelyezkedése szerint 

A felsorolt feladatok egyidejű megoldására valamint a nemzeti vagyonunk több mint 20 %-át 
kitevő termőföld megóvására, átörökítésére és a vidék társadalmi egyensúlyának megőrzésére 
a mezőgazdaság feladatai közül egyedül a tömegtermelést magára vállaló és kizárólag a 
tőkemegtérülést, az egydimenziós, rövid távú gazdasági hatékonyságot szem előtt tartó 
gazdálkodási rendszer és az ehhez kapcsolódó egyoldalú földhasználat úgy tűnik nem 
alkalmas. Ha a föld, mint különleges, stratégiai termelőeszköz, és a vidék, mint társadalmi és 
biológiai élettér fontos számunkra, akkor az iparszerű mezőgazdálkodás földhasználati 
rendszerétől eltérő megoldásokat kell keresnünk. 

2 .3   AZ  AGRÁR -KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS  HAZA I  PROGRAM JA I  

Magyarország számára, csakúgy, mint a többi Uniós tagállam számára, a vidékfejlesztés 
egyértelmű irányelveit, azaz a támogatások jogcímét – amelyek részben az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) kerülnek kifizetésre – az 1257/99 
EK Tanácsi Rendelet tartalmazza. [PUSKÁS, 2002] A rendelet 22 intézkedést nevesít.  

A listának egyetlen kötelező eleme van: az agrár-környezetgazdálkodás. Ezen intézkedés 
keretében az egyes tagállamok célprogramokat dolgoznak ki és az Európai Unióval 
társfinanszírozottan működtetik. Magyarország esetében a közösségi társfinanszírozás 
mértéke az ún. garancia intézkedések esetében – mivel a Strukturális Alapok 1. célkitűzési 
területébe tartozunk – 80 %-os. Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés kötelező érvénye 
a csatlakozási időponttól lépett életbe. Ahhoz, hogy a tagországok a támogatásokat igénybe 
vehessék, Vidékfejlesztési Tervet kell készíteniük. [HALMAI, 2001] A hazai agrárágazat a 
Nemzeti Fejlesztési Terv (3. ábra) keretében vidékfejlesztési elképzelésit két tervben 
rögzítette. Ezek: az EMOGA orientációs részlegéből finanszírozott intézkedéseket tartalmazó 
Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP); valamint a garancia részlegből 
finanszírozott (más néven kísérő) intézkedéseket és a közös álláspontban (Koppenhága) 
rögzített intézkedéseket összefoglaló Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT). 

A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) – nevével ellentétben – nem egy átfogó, minden szektorra 
kiterjedő Fejlesztési Terv, hanem egy olyan egységes koncepció, mely Magyarország a 
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számára megnyíló Európai Uniós Strukturális Alapok és Kohéziós Alap forrásainak a célzott 
felhasználási tervezetét foglalja össze.  

Az EU Bizottság és Magyarország NFT-ről folyó tárgyalásai alapján került kidolgozásra az 
EU és a magyar fél pénzügyi kötelezettségvállalását tartalmazó Közösségi Támogatási 
Keretterv (KTK) 2004-2006 évekre. Ebben a dokumentumban szerepelnek a Strukturális 
Alapokból társfinanszírozható egyes fejlesztési területekre fordítható összegek. 

Az NFT-ben tervezett fejlesztéseket nagy projektekből, illetve pályázati alapokból álló 
intézkedések keretében lehet megvalósítani, s ezeket az ágazati vagy regionális keretek között 
szerveződő un. Operatív Programok fogják össze. Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve öt 
Operatív Programot tartalmaz (3. ábra). 

 

 Nemzeti Fejlesztési Terv 

Operatív Programok 

Agrár- és 
Vidékfejl. OP 

Nemzeti 
Vidékfejlesz-
tési Terv 

Humán 
Erőforrás-

fejlesztés OP 

Környezet-
védelmi és 
Infrastruk-

túra 
fejlesztési OP 

Gazdasági 
Verseny-

képesség OP 

Regionális 
Fejlesztési 

OP 

 

3. ábra. A Nemzeti Fejlesztési Terv szerkezete. 

Az AVOP célja a mezőgazdaság modernizálásának és hatékonyabbá tételének megvalósítása, 
részben a termelési technológiák, részben a termékfeldolgozás fejlesztése által. Az NVT célja 
a vidék fejlesztése, jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása a vidéki térségek lakossága 
számára, a vidéki infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, a vidék kulturális örökségének 
védelme. 

Az Agrár-, és Vidékfejlesztési Operatív program három célkitűzést (prioritás) jelöl meg, 
melyekhez 11 intézkedés társul.  

A három fő fejlesztési cél a következő: 

• A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban  
• Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása 
• Vidéki térségek fejlesztése 

Az NVT – akárcsak az AVOP – három fő fejlesztési célt (prioritást) jelöl meg, melyek a 
következők: 

• Környezetkímélő mezőgazdaság, racionális földhasználat, tájgazdálkodás 
• Szerkezetváltás és a hatékonyság növelésének elősegítése 
• A vidéki térségekben a mezőgazdasághoz közeli foglalkoztatottság megőrzése. 

Magyarországon az agrárgazdasági célok 2002. évi támogatási rendszerének részeként, a 
102/2001. (XI. 16) FVM rendelet alapján nemzeti finanszírozással 2002. óta működik a 
Nemzeti Agrár-környezetgazdálkodási Program (NAKP).  

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások legalább 5 éves, általában legfeljebb 10 éves (a 
művelésből való hosszú távú, környezetvédelmi célú területpihentetés esetében 20 éves) 
periódusra vállalt, szerződéses alapon működő, ösztönző támogatások különböző 
környezetkímélő módszerek alkalmazásáért. Az Érzékeny Természeti Területek 
célprogramjától eltekintve az agrár-környezetvédelmi intézkedések horizontálisan az egész 
ország területére kiterjednek. A támogatás összetevői: kieső jövedelem és többletköltségek 
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kompenzálása, valamint legfeljebb 20% ösztönző támogatás. Az intézkedés számos, 
különböző szintű vállalásokat feltételező célprogramon keresztül kerül megvalósításra, az 
alábbi csoportokban: 

• szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási intézkedések 
• gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási intézkedések 
• ültetvények agrár-környezetgazdálkodási intézkedések 
• vizes élőhelyek agrár-környezetgazdálkodási intézkedések 
• állattartási agrár-környezetgazdálkodási intézkedések 
• kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási intézkedések 

Az egyes programokhoz kapcsolódó vállalások szempontjából a programok az alábbiak 
szerint csoportosíthatók: 

• agrár-környezetgazdálkodási alapprogramok (szántóföldi alapprogram, tanyás 
gazdálkodás, méhlegelő célú növénytermesztés, gyepgazdálkodás és őshonos 
haszonállatfajták alapprogramjai) és egyéb élőhely alap programok (vizes élőhely 
programok); 

• integrált növénytermesztési célprogramok (szántóföldi növények, zöldségtermesztés, 
ültetvénykultúrák); 

• ökológiai gazdálkodási célprogramok (szántóföldi növények, zöldségtermesztés, 
gyepgazdálkodás, ültetvénykultúrák, állattartás); 

• Érzékeny Természeti Területek célprogramjai (ÉTT), amelyek a speciális, alacsony 
ráfordítású, a biológiai sokféleség megőrzését és javítását elősegítő gazdálkodási 
módszereket támogatják (elsősorban szántóföldi és gyepgazdálkodási művelési 
módok); 

• kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási intézkedések, amelyek elsősorban az 
alapprogramokhoz kapcsolódóan, továbbá az integrált és az ökológiai célprogramok 
kiegészítésére vehetők igénybe (a részletes kombinációs lehetőségeket ld. az alábbi 
táblázatban). [NVT 15.v.]  

Az Európai Unió Bizottsága által elfogadott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 15. változata 
szerinti intézkedéseket és az azokhoz tartozó célprogramokat a 2. mellékletben szereplő ábra 
mutatja. 

2 .4   A  V IDEKFE JLESZTTES I  PROGRAMOK INFORMAT IKA I ,  
T ER INFORMAT IKA I  IGENYE I  

Az Európai Unió területalapú intézkedéseinek, mint a közvetlen támogatások kifizetése, az 
agrár-környezetgazdálkodás, a kedvezőtlen adottságú területek kompenzációja illetve a 
mezőgazdasági területek erdősítése programok működtetéséhez elengedhetetlenek az alábbi 
tevékenységek: 

• a támogatott területek kijelölése, lehatárolása, 
• bizonyos programok esetén a gazdálkodási tevékenységek meghatározása és 

pénzeszközök hozzárendelése, 
• a kijelölt területek természeti értékeinek leltára, az egyes természeti elemek 

monitorozása és ennek nyilvántartása, 
• a pályázott területek nyilvántartása (keresztellenőrzés), 
• ellenőrzési dokumentáció készítése, 
• tájékoztatás. 

A felsorolt tevékenységek nem végezhetőek el megfelelő információs, térinformációs 
rendszer nélkül.  

A területalapú intézkedések egy részénél, mint a mezőgazdasági területek erdősítésénél, a 
kedvezőtlen adottságú területek támogatásánál és az agrár-környezeti programok közül az 
érzékeny természeti területek rendszerének kialakításánál az egyik legalapvetőbb kérdés a 
területek lehatárolása. Ebben az esetben térképen megjeleníthető paramétereket (mint a 
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környezeti, a gazdasági és a szociális-társadalmi adatok) kell térinformatikai módszerekkel 
feldolgozni, azaz az alaptérképekből olyan szintézis térképet levezetni, hogy a keletkezett 
lehatárolás az intézkedés megvalósításának objektív, működtethető és területileg bővíthető 
alapját képezze. 

Amennyiben a területalapú programok bevezetésre kerülnek, gondoskodni kell azok 
adminisztratív nyilvántartásáról és a működtetést támogató monitoring rendszer felállításáról 
is. Ennek keretében pontosan meg kell határozni az információs rendszer egyes funkcionális 
egységeit és a hozzájuk tartozó jogosultságokat.  

Magyarországon második éve működik agrár-környezetgazdálkodási program, de ez idáig 
(2004 ősze) nem készült el teljesen a 3508/92/EGK tanácsi rendelet által előírt és a 
2419/2001/EK bizottsági rendelettel részletesen szabályozott Integrált Irányítási és 
Ellenőrzési Rendszer, ezért a fenti felsorolásban említett tevékenységek jelenleg több 
rendszer különálló részeiként, részben hiányosan funkcionálnak.  

2005-től minden tagállam köteles bevezetni az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszert 
(IIER, Integrated Administration and Control System – IACS), ami magába foglalja a 
nyilvántartás kérdéseit: számítógépes adatbázis létrehozását és karbantartását, valamint 
területi parcella azonosító rendszer működtetését, és az ellenőrzést. Az ellenőrzés 
adminisztratív ellenőrzésből és helyszíni ellenőrzésből kell, hogy álljon.  

Az egyes közösségi támogatási intézkedésekre vonatkozóan létrehozott egységes igazgatási és 
ellenőrzési rendszer részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról a 2419/2001/EK 
bizottsági rendelet rendelkezik. Ennek legfontosabb elemeit az 3. melléklet tartalmazza. 

A rendelet iránymutatásainak megfelelően az egyes tagállamok „testreszabott” információs 
rendszerek segítségével oldják meg nyilvántartás és ellenőrzés metódusait. 

A támogatások jogos felhasználásának ellenőrzése a kifizetések folyamatos biztosítása 
érdekében minden tagállamnak kötelessége. A monitoring tevékenység pedig arra keres 
választ, hogy a támogatás folyósításával sikerült-e elérni a kitűzött célt. Ennek a kérdéskörnek 
az egyik leginkább reprezentatív példája az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT-k) 
monitoringja (2. térképmelléklet). 

Az ÉTT programcsomagok népszerűek a gazdálkodók körében, így mára jelentős nagyságú 
területen folyik a természetvédelmi érdekeinek alárendelt mezőgazdálkodás. A különböző 
mértékben támogatott gazdálkodási tevékenységek hatásainak monitorozása a következő 
okok miatt elengedhetetlen: 

• a 746/96 számú EU szabályozás az EU tagországok feladatai közé sorolja az agrár-
környezetvédelmi programok monitorozását (pénzügyi, szociológiai, környezeti 
monitoring) 

• elengedhetetlen a támogatás mértékének és a gazdálkodás természetvédelmi 
szempontú eredményességének összehasonlítása  

• szükségszerű a támogatott gazdálkodási stratégiák esetleges felülbírálata az 
eredmények függvényében  

• információkat kell gyűjteni az újabb gazdálkodási programcsomagok kidolgozásához. 
Az ÉTT-k területén folyó támogatott gazdálkodási tevékenységek természetvédelmi 
szempontú monitorozásának céljai a következőkben foglalhatók össze: 

• a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő környezeti/természeti változások 
nyomonkövetése, 

• a védett növény- és állatfajok állománydinamikájának vizsgálata, 
• a természetes, a természetközeli és a mesterséges élőhelyek változásainak 

monitorozása, 
• a gazdálkodási tevékenység és a tájképi jelleg alakulása közti összefüggések 

vizsgálata. 
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A felsorolt célok az ÉTT-k területén rendszeresen végzett botanikai, zoológiai és tájképi 
felmérésekkel érhetők el. Kiemelendő, hogy az összes vizsgálati területen szükséges az 
alapállapot felmérése, lehetőség szerint az ÉTT zonális célprogramban való részvétel kezdete 
előtt. Az alapállapot-felmérés részletessége ki kell, hogy elégítse a monitoring-tevékenység 
során várhatóan felmerülő igényt. A botanikai, zoológiai és a tájképi felméréseket legalább 
éves ismétléssel szükséges végrehajtani. A vizsgált fajok/állományok/objektumok 
változásaitól függően a felmérések évente többször is végezhetők. A felmérések módszertana 
a mintaterületek eltérő tulajdonságai és a vizsgált objektumok különbözősége miatt nem 
egységesíthető-ezeket minden mintaterületre külön kell kidolgozni.   

A monitoring tevékenység kapcsán rengeteg térbeli és leíró adat keletkezik. Ezek kezelése 
elképzelhetetlen térinformatikai rendszer nélkül. A monitoring tevékenység egyik 
legfontosabb feladata a változások idősoros összehasonlíthatósága. [Belényesi, 2002] 
Megfelelő térinformatikai módszerek alkalmazásával a monitoring tevékenység 
nélkülözhetetlen része az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések működtetésének és a 
vidékfejlesztési programok végrehajtásának.  

2 .5   A  V IDÉKFE JLESZTÉ S  INTÉZMÉNY -  É S  INFORMÁCIÓS  RENDSZERE  

MAGYARORSZÁGON  

Az agrár-környezetgazdálkodás és kedvezőtlen adottságú területek normatív támogatása 
intézkedéseket a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-
környezetgazdálkodási Főosztálya és Vidékfejlesztési Főosztálya koordinálja. A 
működtetésért a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a felelős, a területalapú 
támogatások adminisztratív térinformatikai hátterét az Integrált Irányítási és Ellenőrzési 
Rendszer (IIER) Mezőgazdasági Parcella Azonosító (MePAR) rendszere biztosítja, ami a 
Földmérési és Távérzékelési Intézetben készült. 

2 .5 . 1   Mezőgazda ság i  é s  V i dék fe j l e s z t é s i  H i va t a l  

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt a Kormány 81/2003 (VI.7) rendeletével 2003. 
július 1-i hatállyal hozta létre. A megalakuló Hivatal feladata az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA), illetve a Halászati Orientációs Pénzügyi 
Eszközökből (HOPE) hazánknak a csatlakozás után juttatandó agrárgazdasági és 
vidékfejlesztési források kezelése, kedvezményezettek felé történő kifizetése.  

Az MVH a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium keretében működő SAPARD 
Hivatal és a tárca felügyelete alatt álló Agrárintervenciós Központ (AIK) összevonásával jött 
létre – a két szervezet jogutódjaként. A Hivatal a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű 
központi hivatal, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. 

MVH legfontosabb feladat, hogy ellátja az EMOGA Garancia Részlegének Kifizető 
ügynökségi funkcióit, hiszen annak hiányában hazánk nem részesedhetne a közösségi 
költségvetés legnagyobb hányadát kitevő, a Közös Agrárpolitika (KAP) első pillérét jelentő 
piaci és közvetlen támogatásokból. Az MVH működteti majd a közösség közvetlen 
agrártámogatásainak kezelését, ellenőrzését szolgáló Integrált Igazgatási és Ellenőrzési 
Rendszert (IIER) is. Ehhez új gazda-, és ügyfélregiszter, illetve területazonosító rendszer 
került kialakításra. A termelők, gazdálkodók, ügyfelek regisztrációs rendszere mindazon 
személyek, illetve vállalkozások adatait tartalmazza, amelyek kapcsolatban állnak majd a 
Hivatallal. Az állatlétszám-alapú támogatások ellenőrzéséhez szükséges az állatazonosító és 
nyilvántartó rendszer kialakítása, amely egyértelműen biztosítja az állatok egyedi 
azonosítását, valamint tartózkodási helyük pontos meghatározását. Ennek a rendszernek a 
kialakítását az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) végzi. 
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2 .5 . 2   I n t e g r á l t  I r án y í t á s i  é s  E l l enő rzé s i  Rendsze r  

Az IIER elsődleges célja az, hogy a közvetlen támogatások kifizetése során kiszűrje a 
jogosulatlan illetve kettős igényléseket. A rendszer alapvető és egyben lényegi tulajdonsága, 
hogy a beérkező nagyszámú igénylés adminisztratív ellenőrzését automatikusan végzi, 
kihasználva az információs rendszerek hatékonyságát. A támogatások fogadására történő 
országos felkészülés része a megfelelő földterület-azonosítási rendszer kiépítése is 
(Mezőgazdasági Parcella Azonosító és Nyilvántartó Rendszer, MEPAR), a szükséges térképi 
és térinformatikai háttér megteremtésével együtt. A rendszer biztosítja, hogy a gazdálkodók a 
támogatási kérelemhez csatolt térképek segítségével azonosítani tudják az általuk hasznosított 
mezőgazdasági táblákat. Az IIER részét kell, hogy képezze még egy Egységes Nyilvántartási 
és Azonosítási Rendszer (ENAR) az állatok és a tenyészetek nyilvántartására, valamint egy 
Gazdaregiszter is (4. ábra). 

 
Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) 

Mezőgazdasági Parcella 
Azonosító és Nyilvántartó 

Rendszer (MePAR) 
 

Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszer  

(ENAR) 
 

 
Gazdaregiszter 

 

 

4. ábra. Az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer felépítése 

Az alábbiakban röviden összefoglalom az IIER funkcionális egységeinek működését 
(Gazdaregiszter, ENÁR), a területalapú kifizetések működtetését támogató MePAR rendszert 
pedig részletesebben ismertetem és értékelem. 

2.5.2.1  Gazdaregiszter 

A gazdálkodók nyilvántartásba vétele alapvető feltétele annak, hogy uniós és nemzeti 
agrártámogatásban részesüljenek.  

Az ügyfélregiszter alapfeladata a közösségi támogatást, illetve a nemzeti támogatást igénylő 
személyek nyilvántartása, további feladata a szakrendszerben szereplő személyek - a 
közösségi agrárpolitika végrehajtásához szükséges - egységes nyilvántartása. Mindemellett a 
korszerű gazdaregiszter kialakításánál az alapvető cél az, hogy a közvetlen kifizetésű 
támogatások alanyainak, a gazdálkodóknak a regisztrálása, nyilvántartásba vétele során olyan 
adatbázis kerüljön kialakításra, amely minden szempontból alkalmas az IIER egyes 
alrendszereinek összekapcsolására, illetve amelyet a többi alrendszer is hatékonyan tud 
felhasználni a támogatások ellenőrzése során. 

2.5.2.2  Az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer 

Az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszere. 
Létrehozásának törvényi hátterét a 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet ”az egyes állatfajok 
egyedeinek egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről”, valamint e rendeletnek a 
módosítása – a 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet – írja le. Ez alapján a szarvasmarha, bivaly, 
ló, juh és kecske fajok állatait egyedileg, hasznosítási módtól függetlenül, tartósan meg kell 
jelölni, és nyilvántartásba kell venni.  
A rendszer segítségével – az állatok nyilvántartásba vételével – nyomon követhető az egyes 
tenyészetek állományalakulása, megkönnyíthetők az állategészségügyi eljárások nyomon 
követése (pl. gyógyszeres kezelések és oltások nyilvántartása), követhető a fedeztetés, 
bejegyezhetők az állat egyedi azonosító jegyei, eredményei (versenyzés), stb. 
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2.5.2.3  Mezőgazdasági Parcella Azonosító és Nyilvántartó Rendszer 

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (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. Az ilyen jellegű 
támogatások igénylésekor semmiféle más nyilvántartás (pl. az ingatlan-nyilvántartás) adatait 
a MePAR adataival szemben nem lehet figyelembe venni, legyenek azok a mezőgazdasági 
táblák elhelyezkedésére, az azonosító számra, vagy éppen a tábla területére vonatkozó adatok.  

A mezőgazdasági parcella (más néven mezőgazdasági tábla) földterülethez kapcsolódó 
támogatások esetében az úgynevezett azonosítási alapegység. Olyan összefüggő 
mezőgazdasági földterületet jelent, amelyen adott évben egyetlen termelő egyetlen növényfajt 
(vagy növényfajtát) termeszt A mezőgazdasági tábla legfontosabb jellemzője, hogy a föld 
használójához, megművelőjéhez kötődik, nem pedig a tulajdonoshoz. (Természetesen, ha 
valaki tulajdonosként műveli földjét, ő egyben földhasználó is.) Másik fontos 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. Támogatást 
igényelni csak a ténylegesen bevetett és megfelelően művelt terület alapján lehet. 

A földterület-azonosítás viszonyítási kerete a fizikai blokk, ami a mezőgazdasági tábláknál 
nagyobb egység. Ennek oka az, hogy hazánkban az egyes földterületek használói, és a 
művelés határai sok területen évente váltakoznak, így 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 fizikai blokk meghatározása a következőképpen hangzik: a fizikai blokk a mezőgazdasági 
művelés szempontjából időben állandó, a terepen azonosítható határokkal (pl.: utak, vasutak, 
csatorna, töltés, erdőszél stb.) rendelkező, többnyire azonos típusú művelés alatt lévő 
földterület (pl. szántó, gyep, ültetvény, erdő stb.). 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, amely egy blokkra vonatkozik (pl. hol helyezkedik el, mekkora a területe, stb.). 

A fizikai blokkokat az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), illetve az 
MVH megbízásából a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) alakította ki az egész 
országra.  

A mezőgazdasági táblákat a kérelmezőknek a fizikai blokkon belül kell azonosítani és 
bejelölni az erre a célra elkészített térképen, az un. MePAR blokktérképen. Az áttekintő 
térképeken könnyűszerrel azonosíthatók az egyes gazdákhoz tartozó mezőgazdasági 
földterületek, a térképhelyes légifelvétel háttéren ugyanis nagyon könnyen felismerhetőek az 
állandó földfelszíni elemek (utak, épületek, csatornák, erdős részek, stb.).  

A gazdálkodóknak 2003. novemberétől kell keresniük az áttekintő blokktérképeket a 
falugazdászoknál és az önkormányzatoknál, és ki kell tölteniük az un. Gazda-blokk Adatok 
Lapját. Ha gazdálkodó területe több település külterületén fekszik, el kell mennie minden 
érintett település önkormányzatához vagy a gazdajegyzőhöz, hogy területeit bejelölhesse. A 
Gazda-blokk Adatok Lapján – amelyen fel kell tüntetni az egyes fizikai blokkok azonosítóját, 
a szántóterületek, gyepterületek és egyéb hasznosítású területek nagyságát hektárban - már a 
gazdálkodó regisztrációs száma is szerepel. Az 5. ábra a blokktérképre mutat egy példát: 
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5. ábra. Blokktérkép. 

Miután a gazdálkodó kitöltötte a Regisztráció Hitelesítő Lapját, falugazdásza beküldi azt az 
illetékes Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, ahol számítógépes rögzítésre 
kerül. Miután ez megtörtént, a gazdálkodó megkapja regisztrációs számát, és erről igazolást 
kap a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. 

Abban az esetben, ha a gazdálkodó bejelölte területét a gazdajegyzőknél és az 
önkormányzatoknál kifüggesztett MePAR blokktérképen, és kitöltötte a Gazda-blokk Adatok 
Lapját, a 2004. évi kérelmezéshez a támogatási kérelemcsomagban kiküldik számára a 
gazdaságra szabott színes, A/3-as méretű egyedi blokktérképeket. Ezek az egyedi 
blokktérképek egy-egy fizikai blokk ábrázolására szolgának, s ezeket kell a gazdálkodóknak a 
kitöltés után visszaküldeniük a támogatási kérelem részeként az MVH-nak. 

A számos ellenőrzési lépés közül a blokktérképek a terepi ellenőrzésnél is segítséget 
nyújtanak majd. 

A MePAR rendszer működtetése kielégíti az EU által támasztott adminisztratív 
követelményeket, azonban elfedheti a blokkon belüli jogosulatlan igényléseket. További 
hiányossága, hogy az agrár-környezeti kifizetések parcella-szintű nyilvántartásának 
lehetőségét nem teremti meg. Vitathatatlan előnye azonban, hogy az egész országra 
rendelkezésre áll, és azzal, hogy elkészült hozzá egy három évnél nem régebbi ortofotó 
sorozat is, a földhasználati vizsgálatoknak, a területi tervezésnek egyfajta új országos keretét 
is megteremtette. A blokktérképek elérhetőségét azonban a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal a mai napig nem teremtette meg. Szükséges lenne tehát a 
felhasználók jogosultságának meghatározása, a díjszabás és a szerzői jog kérdéseinek 
tisztázása. Szükségesnek tartom továbbá megteremteni a lehetőséget a blokkrendszer 
„finomítására”, azaz kidolgozni a térképi és leíró adatkapcsolatot a parcella-szintű adatok 
integrálhatósága érdekében. 

2 .5 . 3   P á l y á z a tok  é s  i g ény l é se k  f e l do l gozá sa  é s  admin i sz t r a t í v  
e l l e nő rzé s e  

Az ellenőrsét a 2419/2001/EK rendelet alapján kell elvégezni. Ennek értelmében minden 
pályázatot az egyes jogcímekre rendszeresített formanyomtatványokon kell az MVH részére 
benyújtani, melyek tartalmazzák a támogatás elbírálása szempontjából releváns, valamennyi 
információt. Minden pályázat feldolgozása részletes formai és adminisztrációs ellenőrzéssel 
kezdődik. Az adminisztrációs ellenőrzéseknek teljes körűnek kell lenniük és bármely 
pályázatot csak abban az esetben lehet támogatásra jóváhagyni, ha a szükséges ellenőrzéseket 
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elvégezték és a Közösségi előírásoknak valamint az adott jogcím pályázati felhívásában 
rögzített támogatási feltételeknek való megfelelés szempontjából megfelelőnek találták.  

Területalapú támogatások esetében különösen vizsgálják, hogy a bejelentett terület megfelel-e 
a jogcím követelményeinek. Emiatt a bejelentett adatokat összevetik az IIER részét képező 
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerből (MEPAR) származó adatokkal. Vizsgálják 
továbbá a pályázatot benyújtó használati jogosultságát az adott területre, a pályázó 
összeférhetőségét a megpályázott jogcímmel és minden egyéb olyan körülményt, amely 
biztosítja a kettős finanszírozás elkerülését. 

Az igényléseket a szerződéssel rendelkezők évente nyújtják be az MVH-hoz. A beérkezett 
igényléseket az MVH feldolgozza, és a szükséges ellenőrzések elvégzése után a megfelelő 
igényléseket jóváhagyja kifizetésre. A kifizetések alapja minden esetben valamilyen 
támogatási egység (pl. terület), melyet a támogatási szerződésben határoznak meg. Minden 
igénylés feldolgozása és ellenőrzése a pályázatok feldolgozásához és ellenőrzéshez hasonlóan 
történik. 

2 .5 . 4   He l y sz ín i  e l l e nő r zé se k  

Az adminisztratív ellenőrzéseken kívül az MVH minden évben a szerződéssel rendelkezők 5 
%-ánál helyszíni ellenőrzést tart. Ezek az ellenőrzések teljes körűek és a szerződéssel 
rendelkező minden egyes kötelezettségére vonatkoznak. A helyszíni ellenőrzésekről részletes 
jelentést készít a helyszíni ellenőr. Az ellenőrizendő kedvezményezetteket minden esetben a 
Kifizető Ügynökség választja ki az egyes intézkedéseknél alkalmazott egyéb releváns 
kockázatelemzési kritériumok alapján. Ahol szükséges, ezek az ellenőrzések minden esetben 
magukba foglalják a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat-nak való megfelelés ellenőrzését is. 

A helyszíni ellenőrzések időpontját úgy kell meghatározni, hogy az ellenőrizendő tények 
minden esetben megtalálhatók legyenek az ellenőrzési időszakban. Ennek megfelelően 
jogcímenként eltérő lehet a helyszíni ellenőrzések időpontja. Az ellenőrnek minden 
rendellenességet és az adott jogcím szabályaitól eltérő dolgot jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A helyszíni ellenőrzések kiértékelése minden esetben az MVH központjában történik. A 
helyszíni ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok minden esetben szankciót vonnak 
maguk után, ami lehet a támogatási összeg csökkentése, támogatási összeg visszafizetésének 
elrendelése, kizárás a támogatásból illetve egyéb, jogcímenként meghatározott szankció 
foganatosítása. 

Az elvégzett munka minőségbiztosításának érdekében esetenként az MVH újból elvégzi a 
helyszíni ellenőrzést. 

2 .5 . 5   A  v idé k fe j l e s z t é s i  t e rü l e t - a l a pú  t ámoga t á sok  ny i l ván t a r t á sán ak  
r e nd sze re ,  a z  Ag rá r - kö rnye ze t g azdá l kodá s i  I n fo rmác i ó s  é s  
Mon i t o r in g  Rend sz e r  t e rv eze t e  

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések – mint második pilléres területalapú intézkedés – 
esetében, a 445/2002 EK rendelet értelmében a támogatandó földrészleteket nem elég blokk-
szinten nyilvántartani, azokat parcella-szinten el kell tudni különíteni egymástól.   

„6. rész 
Kérelmek, ellenőrzések és szankciók 

58. cikk 
[…] 

(2)  Ha  a vidékfejlesztési támogatási intézkedés 
területalapú, a parcellákat egyenként azonosítva 
kell feltüntetni. “

Ennek értelmében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-
környezetgazdálkodási Főosztálya egy Agrár-környezetgazdálkodási Információs és 
Monitoring Rendszer beindítását tervezi 2004. őszétől. A rendszer két fő részből állna. Az 
információs része elsődlegesen a gazdálkodók, illetve a tágabban értelmezett közvélemény 
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számára az agrár-környezetgazdálkodással kapcsolatos mindennemű tájékoztatást és szakmai 
jellegű ismeretterjesztést foglalna magába. A másik rész a vidékfejlesztési tervek 
megvalósításához kapcsolódóan az Európai Unió kötelező előírása, a vidékfejlesztési 
támogatási rendszerben működő támogatások hatásainak nyomon követését, monitorozását 
biztosítaná. A két rendszer nem válna szét, egymáshoz szorosan kapcsolódnának, de a 
működés során tematikusan és funkcionálisan elkülönülnének. [Tar, 2004] 

2 .6   TÉR INFORMAT IKA  A  V IDÉKFE J LE SZTÉS  SZOLGÁLATÁBAN  

MAGYARORSZÁGON  

A földrajzi információs rendszerek célja az, hogy térbeli keretrendszert biztosítson mind a 
Föld erőforrásainak intelligens felhasználásával kapcsolatos döntések támogatásához, mind az 
ember alkotta környezet kezeléshez. [Zeiler, 1999] 

Az informatika fejlődésével és a térinformatika, mint új eszköz kialakulásával rengeteg 
helyhez, helyzethez, térbeli elemek kapcsolatához fűződő probléma megoldása 
leegyszerűsödött. Ezzel párhuzamosan és ebből következően újabb és újabb, egyre 
bonyolultabb körülmények között kereshetjük olyan kérdésekre választ, ami már nemcsak 
statikus kérdésfelvetésekből tevődik össze, hanem dinamikus, folyamatokra utaló, több 
dimenzió számtalan tényezőjétől függő összetevőjéből adódik. A helyhez kapcsolódó 
információk következtében a hely szinte önként adódik a különböző információk 
összekapcsolásának eszközeként [Maguire, 1991]. 

A térinformatika tehát az adatok térbeli-időbeli kezelésének igen hatékony módszere, mivel 
egyetlen rendszerbe integrálja a földrajzi és leíró adatokat, így a hagyományos adatbázis 
műveletek a földrajzi adatokon is elvégezhetők. Mindezen lehetőségeivel – az információ-
szolgáltatás mellett – hatékonyan tudja segíteni a különböző, területhez kapcsolódó 
(mezőgazdaság, környezetvédelem, természetvédelem, regionális tervezés-fejlesztés stb.) 
döntés előkészítést. Nem lebecsülhető előnye a térinformatikának az sem, hogy a – lehetséges 
tényezőkre vonatkozó információn alapuló – döntés az optimálishoz közelebb álló eredményt 
ad, mint a hagyományos úton megalapozott, ezenkívül jelentős anyagi megtakarítást 
eredményez, és nagymértékben csökkenti a döntés lehetséges káros következményeinek 
esélyét. [Detrekői-Szabó, 2000; Tamás, 2001]. További előnye a földrajzi információs 
rendszerek alkalmazásának a gyors átfutási idő, valamint az, hogy a számítógépes megoldás 
matematikailag, geometriailag pontosabb a hagyományos megoldásoknál. [Harkányiné 
Székely, 1999] 

Magyarországon a 80-as évek első felére datálódik a térinformatikai rendszerek bevezetése és 
a fejlesztések tömeges elindítása. Nem szabad azonban megfeledkezni a „hőskorszakról” sem: 
a hetvenes évek elején készült COMAPO felületkartogram rendszeréről, amely az ELTE TTK 
Térképtudományi Tanszékén készült, az Agrokémiai Információs és Irányítási Rendszerről, 
amelyet a Államigazgatási Számítógépes Szolgálat készített, vagy a Magyar Földmérési és 
Térképészeti Adatbázisról. [Szabó-Kummert, 2001] 

Az alábbiakban áttekintem a környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés szempontjából 
legjelentősebb magyarországi térképezési előrelépéseket, térinformatikai kutatásokat, 
térinformatikai fejlesztéseket. Az elérhető digitális adatbázisokat rendszerező táblázatba 
foglalom annak érdekében, hogy az egyes célfeladatokra könnyen összeválogathatók 
legyenek a szükséges adatforrások. A táblázatban megjelenő adatokról metaadatleírást 
készítettem, amit a 4. melléklet tartalmaz.  

Mivel a tevékenységek teljes vertikuma nehezen rendezhető akár kronológiai sorrendbe, vagy 
akár egy-egy projekt köré, inkább az egyes műhelyek szerint csoportosítom a hazai 
fejlesztéseket.  
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2 .6 . 1   A lka lmazá s - f e j l e sz t é s ,  á l l am i  a l a p t evé keny ség  e l l á t á s a  

2.6.1.1  Geometria Térinformatikai Rendszerház 

A céget 1985-ben alapították, fejlesztéseikkel, termékeikkel az elsők között voltak 
Magyarországon a térinformatikai piacon. A számos projektorientált fejlesztés mellett 
elkészítették 1989-ben az Országos Térinformatikai Alapadatbázist (OTAB) (3. 
térképmelléklet). Az OTAB, az ország teljes területét lefedő digitális földrajzi térkép 
elkészítése mérföldkő volt a hazai térinformatika fejlődésében, mivel lehetővé tette a 
különböző regionális térinformatikai tervező, elemző rendszerek kidolgozását. Az 
Térinformatikai Alapadatbázis napjainkban is széles körben használatban van az országban, 
és számos példánya külföldre került értékesítésre. [Szabó-Kummert, 2001] 

2.6.1.2  Magyar Honvédség Térképészeti Hivatala 

Nem kérdés, hogy megbízható alapadatok nélkül semmilyen kutatás nem indítható. 
Legfontosabb térinformatikai alapadataink másodlagos adatnyerésből származnak, a Gauss-
Krüger vetületű katonai térképek és az EOV vetületű topográfiai térképek feldolgozásából. A 
katonai térképeket természetesen a Magyar Honvédség Térképészeti Hivatala emelte 
térinformatikai rendszerbe, míg az EOV vetületű térképek feldolgozásáért a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet a felelős. 

Az úttörők között említendő szintén a Magyar Honvédség Térképészeti Hivatalának 
Geodéziai Adatbázisának (GAB) létrehozása. Ez az adatbázis a térkép geodéziai alapját 
képező magyarországi felsőrendű és negyedrendű háromszögelési ponthálózat pontjainak, 
valamint iránypontjainak adatait tartalmazta.  

A világ szakmai fejlődése 1983-84-től más irányba terelte a Térképészeti Hivatalnál folyó 
kutatási tevékenységet. Az analóg térkép hegemóniájának megmaradása mellett elérhető céllá 
vált a digitális térkép megvalósíthatósága és közvetlen felhasználhatósága. A kutatások 
mellett megjelent a megvalósítás, 1988-ban egy OLIVETTI AT 286-os számítógépen, a 
GEOMETRIA Alfagraphic nevű programjával elkészítették Magyarország katonai 
autótérképének digitális változatát 1 : 200 000-es méretarányú szelvényezésben (a 
továbbiakban: DTA-200). Ez az állomány 61 rétegen, topológiailag strukturálatlanul 
tartalmazta a vízrajzot, az úthálózatot, a vasúthálózatot és a településkontúrokat a névrajzzal. 
Nem tudták azonban korrekt módon megoldani a Gauss-Krüger vetületi rendszer két sávjának 
(zónájának) problémáját. Mindezen hibái ellenére sok honvédségi szervezet, és az EOV 
vetületi rendszerbe transzformált változatát sok polgári szervezet használja.  

1990-ben elkezdték az 1 : 50 000-es méretarányú katonai digitális topográfiai térképek 
előállításának tervezését. Ezzel egy időben kezdtek kutatást a digitális topográfiai térképi 
szabvány létrehozására. Ilyen magyar nemzeti szabvány még nem létezett, ezért az 1 : 50 000-
es topográfiai térkép digitalizálását szabvány-kerete, szabályozottsága nélkül nem lett volna 
szabad elkezdeni. 1992-ben OMFB pályázatot nyertek a digitális topográfiai térképi szabvány 
és technológia elkészítésére, az elkészült szabvány 1995-ben jelent meg MSZ K 1066 
jelzettel. [URL7] Ezzel egy időben elkészült a 10 x 10 méteres és 50 x 50 méteres Digitális 
Domborzat Modell (DDM-10 és DDM-50) és az 1 : 50 000 méretarányú Digitális 
Térképészeti Adatbázis (DTA-50) (3. térképmelléklet). 

A Digitális Térképészeti Adatbázis mintegy 700 féle elemet (feature) tartalmaz. Az elemeket 
12+1 témába (kategória) sorolták be: keret, alappontok, települések, létesítmények (ipari, 
bányászati, távközlési, stb.), hidak, átkelőhelyek, vízrajz, vízi- és hajózási létesítmények, 
domborzat, növények és talajok, határok, STANAG ajánlásoknak megfelelő elemek, katonai 
információk (csak katonai felhasználók számára). A kategóriákon belül 53 altéma (réteg) és 
35 féle attribútum-tábla került kialakításra. A legfontosabb elemek feltöltését befejeződött, 
jelenleg az adatállomány bővítése folyik. 
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2.6.1.3  Földhivatali hálózat 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya 
(FVM FTF) felelős az állami földmérési, térképészeti és távérzékelési tevékenység, az 
ingatlan-nyilvántartás, a földvédelem és földminősítés, a földbirtok-politika (földtulajdon, 
földhasználat, birtokrendezés) irányításáért, szabályozási és egyes hatósági feladatainak 
ellátásáért. A Földügyi és Térinformatikai Főosztály közvetlen irányítása alá tartozik a 
földhivatali hálózat (19 megyei és 1 fővárosi, valamint 107 körzeti földhivatal és 8 körzeti 
kirendeltség), amelynek feladata az ingatlan-nyilvántartás (jogi és műszaki) vezetése, 
regionális és helyi adat- és térképtár fenntartása, abból adatszolgáltatás, a földvédelemmel és 
földminősítéssel, földrendezéssel összefüggő feladatok operatív végrehajtása. 

Az ingatlan-nyilvántartás tartalma az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. sz. 
törvény szerint: "Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi 
ingatlanának adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős 
tényeket, az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges személyazonosító 
adatait." Az ingatlan-nyilvántartás részei: 

• Tulajdoni lap. Számítógépen kezelt tulajdoni lapon tartja nyilván a földhivatal egy 
adott ingatlan adatait, az ahhoz kapcsolódó jogokat, és jogilag jelentős tényeket. Az 
ingatlanok azonosítása helyrajzi számmal történik településenként, azon belül 
fekvésenként. Minden ingatlan adatait külön tulajdoni lapon tartják nyilván. 

• Okirattár. Az okirattár a bejegyzés alapjául szolgáló - az ügyfél vagy képviselője által 
benyújtott - iratokat, azok hitelesített másolatát, illetve az ügyben keletkezett 
valamennyi iratot tartalmazza. 

• Ingatlan-nyilvántartási térkép. Az ingatlan-nyilvántartási térkép az állami földmérési 
alaptérkép másolati példánya. Feladata, hogy a nyilvántartással összhangban 
ábrázolja az ingatlanok földrajzi elhelyezkedését. A térkép belterület esetében 1:1000 
vagy 1:2000, külterület esetében 1:4000 méretarányban készül. A feldolgozást 
sokszor nehezíti a térképek különböző vetülete. A használatban lévő térképek vetülete 
a következő lehet: sztereogarfikus, hengervetület, EOV illetve vetület nélküli. A 
méretarány sem egységes, mivel a térkép korától függően lehet 1:1440, 1:2880, 
1:2000, 1:4000 és persze beszerezhető az átvezetett 1:10000-es átnézeti térkép is. 

2.6.1.4  Állami Erdészeti Szolgálat 

Az Állami Erdészeti Szolgálat 1996-ban alakult meg a korábbi Földművelésügyi 
Minisztérium Erdőrendezési Szolgálata és a tíz Állami Erdőfelügyelőség összevonásával. Az 
ÁESZ központi költségvetési szerv, mely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium irányítása alatt működik. Az ÁESZ működési területe az egész országot lefedi. 
A szervezet tíz igazgatóságból és egy központból áll. Fő feladatait az erdőről és az erdő 
védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény és annak végrehajtási rendelete határozza meg. 
Ezekből számunkra a legfontosabbak a következők: 

• alap- és tematikus térképezés, mely magában foglalja a légi felvételek kiértékelését, a 
GPS és földi geodéziai méréseket; 

• az Országos Erdőállomány Adattár kezelése, mely magába foglalja az éves 
aktualizálást és az adattári információk szolgáltatását; 

• számítógépes alkalmazások és GIS alkalmazások fejlesztése. 

2.6.1.5  Földmérési és Távérzékelési Intézet 

A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) 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). 
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A FÖMI része a magyar földügyi és térképészeti intézményhálózatnak (FVM FTF, 19 megyei 
és 1 fővárosi, valamint 115 körzeti földhivatal). A FÖMI fő feladata az, hogy a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térképészeti Főosztálya és az 
általa felügyelt Földhivatalok működéséhez kutatási hátteret és operatív támogatást 
biztosítson. Megalakulásakor az Intézet feladatköre a földmérési szakágazat szervezési, 
irányítási, szakfelügyeleti, államhatárügyi, kutatási-fejlesztési, és központi adat- és térképtár 
tevékenységeinek ellátására terjedt ki. A FÖMI tevékenységi köre folyamatosan bővült:  

• az 1970-es évek közepén a kozmikus geodéziai,  
• 1981-ben az űr- és légifelvételek nemzetgazdasági hasznosításának ellátására a 

távérzékelési,  
• 1988-ban az ingatlan-nyilvántartás központi számítógépes tevékenysége,  
• 1997-ben pedig a földügy és térképészet térinformatikai fejlesztési, valamint,  
• a szakágazat központi minőségbiztosítási feladatainak ellátásával.  [URL8] 

A környezetgazdálkodás, vidékfejlesztés szempontjából az Intézet legjelentősebb fejlesztései: 

• MePAR (A mezőgazdasági parcellák azonosításának rendje a 2004-es évtől az EU 
támogatási rendszerben): 

• Az Intézet 2000-ben kezdte megalapozó kutatását a területalapú nyilvántartás 
témakörben. A kísérleti program a ProMePAR 2002-2004 között került bevezetésre 
az országban több mintaterületen, figyelemmel a heterogén tulajdoni viszonyokra, 
művelési szerkezetre, táblaméretre. Ennek tapasztalatiból hozták létre 1:10000-es 
topográfia térképek és az előző három évben lerepült ortofotó-sorozat segítségével a 
támogatási rendszer alapját képező blokkrendszert. 

• MADOP (Magyarország Digitális Ortofotó Programja): 
2000-ben a projekt keretében a következő három termék készült el: 1:30000 
méretarányú légifelvétel, 5 m x 5 m rácsméretű, 1 m magassági pontosságú digitális 
domborzatmodell és az előzőek alapján 1:10 000 méretaránynak megfelelő digitális 
ortofotó Magyarország teljes területére. 

• CORINE Land Cover: 
A program célkitűzése kvantitatív, megbízható és összehasonlítható felszínborítási 
információ biztosítása az EU területére. Magyarországon 1:100000-es és 1:50000-es 
léptékben készült el az egységes nomenklatúrájú műholdképek alapján klasszifikált 
vektoros felszínborítási térkép (13. térképmelléklet).  

• Országos Távérzékeléses Szántóföldi Növénymonitoring és Termésbecslés 
(NÖVMON): 
Az űrfelvételek mezőgazdasági felhasználását célozva, immár húsz éve folyik 
kutatás-fejlesztés a FÖMI-ben. Mára az országos „Távérzékeléses Szántóföldi 
Növénymonitoring és Termés-előrejelzés, Termésbecslés (NÖVMON) operatív 
programmá alakult és 8. éve folyik a FÖMI Távérzékelési Központjában. A 
nagyfelbontású űrfelvételek felhasználásával megyei és országos növény 
területfelmérést és hozambecslést végeznek. 
A 8 legnagyobb területű szántóföldi növényre adnak pontos termésbecslést az aratás 
előtt az FVM-nek. Az évente négy előre rögzített időpontban átadott jelentésekben a 
számszerű adatokat országos vetésszerkezeti és a terméshozam területi változását 
mutató térképek egészítik ki. A többféle műhold felvételeivel megfigyelt növények 
pontos országos és megyei terület- és terméshozam adatait, a várható össztermést 
tartalmazzák e jelentések. [Csornai, 2001, 2002] 

• Közigazgatási határok adatbázisának véglegesítése, felújítási technológiájának 
kidolgozása, az adatszolgáltatás széleskörű beindítása  

• 1:10 000 méretarányú digitális topográfiai térképmű: 
2000-re készült el az országot lefedő 4100 darab 1:10 000 méretarányú topográfiai 
szelvény raszteres átalakítása. A projekt magába foglalja a topográfiai tisztázati 
fedvények (síkrajz, domborzat, vízrajz, valamint a színes nyomat) digitális 
előállítását. 
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• Takaros ingatlan-nyilvántartási információs rendszer hazai bevezetése: 
A Takaros rendszer a földhivatalok teljes számítógépesítését szolgáló projekt 
részeként a következő feladatcsoportokat látja el egy-egy modul keretében: ingatlan-
nyilvántartás, ügyiratkezelés, földmérési alappontok kezelése, felmérések, földmérési 
adatok fogadása, földmérési alaptérkép kezelése.  

• Aktív GPS hálozat, permanens Euref GPS állomás fenntartása, országos GPS hálózat 
(OGPSH): 
Az állami földmérés által két évszázadon át fejlesztett, jelenleg mintegy 50000 kővel 
állandósított pontot tartalmazó, hagyományos geodéziai vízszintes alaphálózatunkat 
váltja ki az aktív GPS hálózat. Gondos tervezés után kiválasztásra került Penc mellett 
további tizenegy GPS állomás helye. A permanens állomások a penci központtal a 
kapcsolatot, a földhivatali Takarnet hálózaton keresztül valósítják meg. A tervezett 
hálózat az ország több mint 95 %-ban biztosítja, hogy a GPS-szel végzett 
helymeghatározáshoz 50 km-en belül elérhető egy referenciaállomás. A mérési 
adatok óránként jutnak el három európai feldolgozó központba. 

• Belvíz és árvíz monitoring távérzékeléssel: 
A NÖVMON program bázisán 1998-tól a belvíz, majd 2000-ben az árvízkárokat is ki lehetett 
mutatni űrfelvételek feldolgozásával. 6 megyére részletes belvíztérkép készült, amely 
alkalmas a tartósan belvíztől sújtott területek kimutatására, a kár időbeni lefolyásának 
vizsgálatára is. Az operatív módon szolgáltatott árvíztérkép lehetőséget ad a védekezések 
megtervezéséhez is. 

2.6.1.6  VÁTI  (Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú 
Társaság) 

A Városépítési Tervező Iroda jogutódjaként létrejött közhasznú társaságot 1997-ben 
alapították. A Társaság arra törekszik, hogy szellemi és technikai erőforrásait felhasználva, 
információs, tervezési és tudományos tevékenységgel, háttérintézeti szakmai 
szolgáltatásokkal eredményesen segítse az állam területfejlesztéssel, területrendezéssel, 
építésüggyel és műemlékvédelemmel összefüggő feladatainak ellátását. [URL9] 

Mindezek mellett Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (MTRFH) megbízásából 
üzemelteti a Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszert (TEIR) 
[URL10] A területfejlesztési információrendszer célja az, hogy:  

• a területek, települések helyzetének, változásainak figyelemmel kiséréséhez,  
• a területfejlesztési és területrendezési döntések előkészítéséhez illetőleg a 

döntésekhez,  
• a központi állami szervek egyéb területfejlesztéssel és rendezéssel kapcsolatos 

feladataihoz (feladat meghatározás, jogalkotás és alkalmazás, koordináció szakmai 
irányítás valamint a döntések hatásainak elemzéséhez,  

• objektív, pontos és friss információkkal lássa el a területfejlesztési és rendezési 
tevékenységet végző szerveket, úgy, hogy folyamatosan biztosítja a központi állami 
szervek információigénye mellett a területfejlesztés és rendezés feladatait ellátó 
különböző szervezetek közötti információáramlást és az információk 
összehangolását.  

A TeIR működtetésének jogszabályi keretét a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény és a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs 
rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről szóló 112/1997. (VI. 27.) Kormányrendelet 
adja. 

A TeIR adattartalma  egyrészt a Központi Statisztikai Hivatal áltat gyűjtött adatokra épülnek. 
A településre vetített adatok a demográfiai folyamatokról, a társadalom összetételéről, 
képzettségéről, a gazdaságról és az idegenforgalomról adnak képet. Az infrastruktúráról, a 
népesség életkörülményeiről ellátottsági mutatók képzésével tájékoztatnak. Másrészt az 
ágazati adatgyűjtésekből származtatott adatok szemléltetik a környezet, ezen belül a természet 
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állapotát, és térségi nézőpontból a jellemző elemeit, azok lényeges adataival együtt. Az 
APEH-tól átvett adatokból képzet mutatók reprezentálják egy-egy terület lakóinak jövedelmi 
viszonyait. Az információs rendszer alaptérképe az 1:50 000-es méretarányú Digitális 
Topográfiai Alaptérkép, amely a Országos Területi Adatbázis 1:100 000-es léptékű 
térinformatikai adatbázisával egészül ki. Az alaptérkép tartalmazza a települések és megyék 
határait, hidakat kategorizálva, vasút és közúthálózat elemeit, a MATÁV gerinc és a 
nagyfeszültségű (400kV-os) villamos energia hálózatát, valamint az olaj, gáz, villamos 
energia szállító és hírközlési vezetékek hálózatát külterületi vonatkozásban. A térképen 
szerepelnek továbbá a vízrajzi elemek - folyók, csatornák, patakok, tavak, mesterséges tavak - 
és a települések beépített területei. 

2.6.1.7  KvVM - Természetvédelmi Hivatal 

A természetvédelem célja a természet élő és élettelen értékeinek feltárása, szakszerű kezelése 
és megőrzése. „A természetvédelmi kezelés magában foglalja a védett természeti érték vagy a 
védett természeti terület felmérése, nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása 
és helyreállítása érdekében végzett tevékenységeket” [Természetvédelmi tv.] Itt is magától 
értetődik, hogy minden keletkezett információnak van helyhez kötött vonatkozása. A 
térbeliség fontos információ mind a tervezés, mind a kijelölés, mind a nyilvántartás és a 
későbbi monitorozás szempontjából. Ezeket a feladatokat csak térinformatikai adatkezelés 
segítségével lehet megoldani. A Természetvédelmi Hivatal a következő adatokat tartja 
nyilván térinformatikai rendszerben:  

• Magyarország védett természeti területei (4. térképmelléklet), 
• Ramsari egyezmény területei (4. térképmelléklet), 
• Natura 2000 hálózat területei (4. térképmelléklet), 
• Nemzeti Ökológiai Hálózat (4. térképmelléklet), 
• Érzékeny Természeti Területek rendszere (2. térképmelléklet). 

2 .6 . 2   Ku ta t á s - ok t a t á s  

2.6.2.1  Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 

Az intézetet 1949-ben alapították. Az intézet a talajtan-agrokémia-talajbiológia szakterület 
központi kutatási intézménye, amely elsősorban az alapkutatásokért felelős. Emellett az 
intézet kutatói a talajtan és agrokémiával kapcsolatos fejlesztésben, szakember-képzésben és 
továbbképzésben is tevékenyen részt vesznek. Az intézet fő kutatási célkitűzéseit három nagy 
témacsoportban kívánja megvalósítani. Ezek talajtani, agrokémiai, talajbiológiai és biokémiai 
témákat foglalnak magukba.  

Az alapkutatásokat alkalmazások fejlesztésével támogatja a GIS laboratórium. A GIS 
laboratórium mind a digitális talajtani alaptérképek előállításában, mind az okszerű 
földhasználattal kapcsolatos kutatások területén kiemelkedő eredményeket mondhat 
magáénak. A MTA TAKI az alábbi digitális talajtérképeket állította elő: 

• Agrotopográfiai Adatbázis (AGROTOPO) (3. térképmelléklet): Az ország területére 
1:100.000-es méretarányban, talajtani, meteorológiai és földhasználati adatokból 
építkezik. A geometriai adatbázis homogén agroökológiai egységekből áll, 
amelyekhez a termőhelyi talajadottságokat meghatározó főbb talajtani paraméterek 
tartoznak. 

• Magyar Digitális Talajtani és Domborzati Adatbázis (HunSOTER): A HunSOTER 
1:500.000-es léptékben a talajtani adatok mellett domborzati, topográfiai, talajvíz, 
földhasználati és meteorológiai adatokból épül fel. Az adatbázis vegyesen tartalmaz 
területi (főként földrajzi jellegű) és pontszerű (főként talajszelvényekre vonatkozó) 
adatokat. 
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• Folyamatosan készül a Kreybig-féle Átnézetes Talajismereti Térképsorozat – a 
mindmáig egyetlen, az országot teljes egészében lefedő ilyen jellegű nagyléptékű 
(1:25000) térképsorozat – térinformatikai adaptációja (3. térképmelléklet). 

• 1997-ben kezdett az Intézet térinformatikai módszertani fejlesztést, amelynek célja a 
mezőgazdaság táblaszintű adatainak (1:10.000 méretarányú üzemi genetikus- és 
földértékelési-, valamint egyéb talajvizsgálati adatok) üzemi szintű hasznosításának 
megalapozása. Az üzemi szintű szántóföldi gazdálkodás számára kialakítandó 
nagyléptékű integrált térinformatikai adatbázisok alapján lehetőség nyílik a 
gazdálkodó számára agrár-környezetgazdálkodásai terv készítésére, amely magába 
foglalja a farm adottságain alapuló és a tájgazdálkodás lehetőségeit figyelembe vevő 
környezetkímélő tápanyaggazdálkodás, növényvédelem, talajművelés, vetésterv, 
fajtahasználat, hulladékgazdálkodás tervének kialakítását. 

A Kutatóintézet több éve folyamatosan foglalkozik precíziós mezőgazdálkodással. A kutatás 
kapcsán a homogén táblarészek felvételezési (talajtani, tápanyag-gazdálkodási, kártevő-
kórokozó-gyom, stb.) eredményeinek feldolgozását, integrált információs és irányítási 
rendszerbe foglalását követően – műszaki és automatizálási fejlesztések révén – a táblarészre 
adaptált szaktanácsadási rendszer(ek) felhasználásával termőhelyspecifikus kezelésekre nyílik 
lehetőség. [Neményi et al, 2001] 

Ez nagyobb hatékonyságú, alacsonyabb ráfordítás és költség igényű, javuló termésminőségű 
és kisebb környezeti kockázatú gazdálkodást eredményez. 

2.6.2.2  Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete 

A Kutatóintézet legjelentősebb projektje a PHARE CORINE programhoz kapcsolódó 
CORINE Biotopes Project. A magyarországi program az Európai Közösség egyik CORINE 
(COordination of INformation on the Environment) alprojectjének adaptációja volt. Ez tehát a 
CORINE Biotopes EC project (1982 – pilot study; 1985-1991 I. Nyugat-európai fázis) 
PHARE finanszírozásból megvalósítás alatt állt II. szakasza volt a Kelet Közép-európai, volt 
szocialista országokban. A módszertant teljes egészében a Nyugat-európai minta alapján, 
Magyarországra aktualizálva vették át.  

A project célja egy Európára egységes, térinformatikai rendszerbe integrálható dBASE alapú 
adatbázis létrehozása volt, amelynek alapegysége a „SITE", ill. „SUBSITE" vagy „SITE-
COMPLEX" (röviden: site). CORINE site-ok lehettek „Az Európai Közösség szempontjából 
jelentős (később: európai jelentőségű) természetvédelmi értékkel bíró, ökológiai egységet 
képező területek, ill. víztestek, függetlenül attól, hogy törvényi védelem alatt állnak-e, vagy 
sem". A site-okat megadott szempontok alapján kellett kiválasztani és jellemezni. A site-okról 
„standard site record"-ok készültek, amelyek az alábbi részekből tevődtek össze: SITE 
IDENTIFICATION, SITE LOCATION, ECOLOGICAL INFORMATION (ezen belül az 
élőhelyek listája és területarányuk durva becslése), SPECIES, SITE DESCRIPTION. Az 
információkat több szakértő bevonásával gyűjtötték össze adatlapokon, majd adatbázisba 
rögzítették. Nemzetközi felügyelet és ellenőrzés mellett készült el a CORINE Biotopes 
adatbázis H-1.1 változata, amelyet 1997-ben adtak át a KöM munkatársainak, majd 1999-ben 
a FEI munkatársai által ellenőrzött és korrigált H-1.2 változat. [Kovács-Láng, E.,1996] 

2 .6 . 3   Eg ye t emek  t é r i n fo rma t i k a i  műhe l y e i  –  t é r i n fo rma t i ka  ok t a t á s  
a  f e l sőok t a t á sb an  

„A térinformatika hatékony alkalmazásának egyik legkomolyabb akadálya a szakemberek 
hiánya.” [Márkus, 2001] emlékszik vissza Márkus Béla a NCGIA Core Curriculum magyar 
adaptációjának előkészítésének időszakára. A cél egy egységes törzsanyag kidolgozása volt, 
mely „tartalmazza a térinformatikával foglalkozó szakterületek közös és fontosnak ítélt 
ismereteit”. [Márkus, 2001] A négykötetes ismeretanyag 1994-ben jelent meg és azóta 
számos oktatási anyag gerincét képzi. 
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Szintén fontosnak tartom megemlíteni Sárközi Ferenc Interneten publikált tananyagát, aki 
műszaki alapossággal részletezi a térinformatika érintett témaköreit. Tananyaga 1991-től 
olvasható a Műszaki Egyetem honlapján. 

Mára két, évenként megrendezésre kerülő konferencia sorozat nőtte ki magát a legsikeresebb 
hazai térinformatikai rendezvényekké. Ezek: az Országos Térinformatikai Konferencia, 
melynek minden évben Szolnok városa ad otthont, illetve a Térinformatika a felsőoktatásban 
szimpózium, amit az egykori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Tájtervezési és 
Területfejlesztési Tanszéke gondoz.  

Az Országos Térinformatikai Konferenciát azzal a szándékkal szervezték meg 1991-ben, 
hogy a konferencia lehetőséget biztosítson arra, hogy az egyes tárcák képviselői ismertessék 
elképzeléseiket, a vállalkozók bemutathassák képességeiket, felkészültségüket, a meglévő és 
jövőbeli felhasználók pedig tájékozódhassanak a lehetőségekről és az elért eredményekről. 
[Szabó-Kummert, 2001]  

Egy évvel később 1992-ben indult el a Térinformatika a felsőoktatásban szimpózium-sorozat, 
ahol felsőoktatási intézmények cserélhetnek tapasztalatot, mutathatják be oktatási-kutatási 
programjukat. Természetesen itt is képviseltetik magukat a térinformatika piac képviselői, 
akik termékeikkel tudják támogatni az oktatási folyamatot. A szimpózium megalapítása óta 
kiosztják a Hungis Alapítvány diploma és szakdolgozat pályázatának díjait.  

További két konferenciát érdemes megemlíteni, amelyek ugyan nem rendelkeznek több mint 
tíz éves múlttal, de a elkötelezett támogatói a térinformatika ügyének: a Kaposvári Egyetem 
Alkalmazott Informatika Konferenciáját és a Bekes Mérnöki Konzultációs Iroda Fény-Tér-
Kép című konferenciáját. Ez utóbbi azért is érdemel említést, mert a konferenciák megszokott 
menetrendjétől eltérve az előadók hosszabb idővel rendelkeznek és a témához kapcsolódó 
kérdéseknek és válaszoknak is jóval több időt szentelnek. A konferencia a távérzékelésre és a 
távérzékelés alkalmazhatóságára teszi a hangsúlyt.  

Természetesen számos felsőoktatási intézményben működik térinformatikai műhely. Ezek az 
oktatáson túlmenően természetesen foglalkoznak térinformatikai alkalmazásokkal, 
térinformatikai metodikai kérdésekkel, térinformatikai fejlesztésekkel. Ezek közül – a 
teljesség igénye nélkül – a legjelentősebbek: 

• Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Tájépítészeti Kar 
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar 
Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék  

• Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Víz- és Környezetgazdálkodási 
Tanszék 

• Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola 
• Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézet 
• Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 
• Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar  
• Szent István Egyetem Környezet és Tájgazdálkodási Intézet Térinformatika Tanszék 
• Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

2 .6 . 4   L e í r ó  a da tok ,  m in t  a  t é r i n fo rma t i k a  másod l ago s  ad a t f o r r á sa i  

Az előző fejezetben azok az intézmények kerültek ismertetésre, amelyek elsősorban térbeli 
adatok előállításával foglalkoznak. Fontosnak tartom azonban azoknak az intézményeknek az 
ismertetését is, amelyek a leíró, attributív adatokat szolgáltatják, s ezek térinformatikai 
rendszerbe integrálhatók. A környezetgazdálkodás, vidékfejlesztés szempontjából az alábbi 
adatbázisokat tartom a legjelentősebbnek: 

• Központi Statisztikai Hivatal ismétlődő adatsorai, melyek kiválóan alkalmasak 
folyamatok, trendek szemléltetésére is: 
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o T-STAR adatbázis. A T-STAR a KSH településstatisztikai 
adatbázisrendszere, amely az ország valamennyi településére 
településstatisztikai szemszögből gyűjti egybe a legfontosabb számszerű 
információkat, idősorrendben és témacsoportonként. Egy adott év adatait 
több közigazgatási állapot szerint is le lehet kérdezni. A T-STAR két fő 
részre tagozódik: a teljes rész az ország valamennyi településére, a városi rész 
csak a városokra tartalmaz adatokat. Külön panel tartalmazza valamennyi 
településre a népszámlálások legfontosabb adatait, valamint a teljes területi 
számjelállományt. A KSH településsoros adatokkal 1965, 1970, 1975 évekre 
vonatkozóan rendelkezik, majd 1980-tól évente. A táblák témacsoportonkénti 
bontásban kerülnek kiadásra, amelyek a következők valamennyi településre 
vonatkozóan: terület, lakónépesség, állandó népesség, népmozgalom, 
kereskedelem, idegenforgalom, lakásállomány, lakásépítés, közműellátás, 
környezet, egészségügy, szociális ellátás, oktatás, kultúra, gazdasági 
szervezetek, személyi jövedelemadó, gépjárművek, telefon, kábeltelevízió, 
munkanélküliség, önkormányzati segélyezés, igazságszolgáltatás. [URL11] 

o Népszámlálási adatok. Magyarországon az első népszámlálást II. József 
rendeletére, 1784 és 1787 között hajtották végre. A hivatalos magyar 
népszámlálások sorozata 1870-ben indult, azóta 10 évenként tartanak 
Magyarországon népszámlálást. 

o Általános Mezőgazdasági Összeírások – legfrissebb: ÁMÖ 2000. A 2000. évi 
ÁMÖ a teljes körű mezőgazdasági adatfelvételek sorában a hatodik volt. A 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az 1999. évi XLVI. törvény előírásai 
alapján 2000. március 31-i eszmei időponttal, 2000. április 1. és 21. között 
általános mezőgazdasági összeírást (ÁMÖ 2000) hajtott végre. Az összeírás 
során 2,1 millió háztartást (a háztartások közel kétharmadát) keresték fel a 
számlálóbiztosok. Közülük közel 960 ezer bizonyult gazdaságméretet elérő 
adatszolgáltatónak, további 835 ezer ennél kisebb földterülettel és/vagy 
állatállománnyal rendelkezett, 300 ezer pedig semmilyen mezőgazdasági 
tevékenységben nem volt érintett. A gazdasági szervezetek körében mintegy 
8000 szervezet folytatott valamilyen mezőgazdasági tevékenységet. A 
kiadvány az egyéni gazdaságok és a gazdasági szervezetek megfigyelt adatait 
tartalmazza. Az adatok sok esetben nem állnak rendelkezésre 
településszinten, csak KSH körzet szintű, megyei vagy esetenként regionális 
bontásban. 

• Az FVM Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézete (AKII) által gyűjtött 
adatok. Az AKII kettős funkciót tölt be. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium háttérintézményeként makrogazdasági kutatásaival, a mezőgazdaság és 
az élelmiszeripar terén végbemenő gazdasági folyamatok feltárásával, valamint 
széleskörű informatikai tevékenységével hozzájárul a gyakorlati kormányzati munka 
és az agrárpolitika tudományos megalapozásához. Ugyanakkor pedig – mint 
gazdasági és politikai érdekektől független kutatóintézet – tudatosan törekszik arra, 
hogy információs rendszereinek azokat az elemeit, amelyeket a termelők és az üzleti 
életben résztvevők hasznosítani tudnak, minél szélesebb kör számára elérhetővé 
tegye. Kiemelt jelentőségű kutatási témái: 

o Az agrárgazdaság versenyhelyzete és várható alakulása (ráfordítás-hozam 
viszonyok, költségvetési kapcsolatok, világpiaci hatások);  

o A gazdasági élet szereplői az élelmiszergazdaságban (üzem- és 
vállalatformák, szerepük a termelésben, növekedési sajátosságaik, integrációs 
kapcsolataik);  

o A gazdasági szabályozás elvi és gyakorlati kérdései (árkérdések, támogatások 
és adózási rendszer);  

o A vidékfejlesztés és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének közgazdasági 
összefüggései;  

o Agrárpiaci elemzések.  
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Informatikai feladatai: 
o Az információs rendszerek elsődlegesen a döntéshozók naprakész 

információval való ellátását szolgálják. Általános feladat az információs 
rendszerek EU-konformitásának a megteremtése. Fejlesztései előrehaladottak  

� a tesztüzemi rendszer (1. térképmelléklet),  
� a piaci információs rendszer,  
� a mezőgazdasági számlák rendszere, és  
� az agrártámogatások működését elősegítő rendszer esetében.  

Az AKII évtizedek óta gyűjt adatokat az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
keretében is. [URL12] 
• A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutató Intézetei által gyűjtött 

elsősorban gazdasági-társadalmi adatok.  
• Az FVM R-FÖLD 97 adatsora, mely településenként és művelési áganként a 

különböző aranykorona minőségi kategóriákhoz tartozó földterületek nagyságát 
tartalmazza. 

2 .6 . 5  E l sőd l eg e s  a da t f o r r á sok  f e lh a s zná l á s i  l e he tő ség e i  
t e rü l e t ha szná l a t i  k é rd é s ekben  

Az alábbi, 3. táblázat az elérhető digitális adatbázisokat rendszerezi aszerint, hogy az egyes 
területi tervezési, lehatárolási kérdésekben melyeket érdemes elsősorban használni. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy bizonyos esetek nem kívánják meg az adatok körének 
szűkítését vagy bővítését, de eddig szerzett szakmai tapasztalatim alapján a bejelölteket 
tartom a legfontosabbaknak. 

Az alaptérképekből persze mindig a tervezés léptékének megfelelően kell kiválasztani a 
tervezés alapját, illetve a szemléltetés szempontjából a legalkalmasabbat, ezért is jelöltem be 
a két, a tájékozódást legjobban segítő alaptérképművet szürke színnel. A felsorolt térképek 
színezése a használhatóság megbízhatósági tartományát jelöli: zöld színnel az 1 : 50000-es 
méretarány, vagy annál részletesebb adatok, pirossal az 1 : 100000-es, kékkel pedig az 
1 : 500000 megbízhatóságú adatok szerepelnek. 
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OTAB x   x   x    

DTA-50  x x  x x  x x x 

Kataszteri térkép  x x   x  x x  

MePAR  x   x    x x 

Közigazgatási határ     x      

Kistájkataszter    x       

Agroökológiai körzetek   x x     x  

A
la
pt
ér
ké
p 

MADOP  x x   x  x   

Corine 100 x   x x  x    

Corine 50 x x x  x x  x x x 

Corine biotóp      x     
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Erdőtérkép   x   x  x   

DDM 100 x   x       
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DDM 10   x     x   

Védett területek  x    x x x x  

Natura 2000  x   x x   x x 

NECONET  x    x  x   
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Ramsari területek  x    x     

Agrotopgráfiai adatbázis x   x x  x    

Kreybig talajinform. rendszer x  x     x x  

Belvíz-veszélyeztetettségi térkép x  x  x      T
al
aj
 

in
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ác
ió
 

Erózió x      x x   

 Klímatérképek x   x    x   

3.  táblázat. Elsődleges adatforrások rendszerezése területhasználati problémák szerint. 
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2 .6 . 6   A  t é r i n fo rma t i k a i  f e j l e sz t é sekke l  s z emben  t áma sz to t t  i g ények  
Magy a ro r sz ágon  

A térinformatikai adatszolgáltatással és fejlesztésekkel kapcsolatban az alábbi irányok 
tervezettek és várhatóak az agrár-környezetgazdálkodás, vidékfejlesztés témakörét illetően. 
[Sikolya, 2003]  

„A Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) az infrastrukturális alapfeladatok és az 
alkalmazások között is tartalmaz térinformatikával kapcsolatos feladatokat. Önálló módon 
megjelennek az FVM ágazati kiemelt programjai között a következő feladatok:   

• A földhivatali adatszolgáltatás korszerűsítése, áttérés az osztott földhivatali 
rendszerekről központi adatbázisra és nagy sebességű hálózat használatára, valamint 
a digitális kataszteri térképek on-line szolgáltatásának biztosítása (2003-2006).  

• Deciméteres pontosságú on-line GPS meghatározását biztosító permanens állomás-
hálózat létrehozása az ország teljes területére (2003-2006).  

• 1:10 000 állami topográfiai térképek egyszerűsített és gyorsított felújítása folyamatos 
karbantartása az egész ország területére egységes térinformatikai alapok biztosítása 
érdekében (2003-2005).  

Bár a HM-nek nem készült önálló részstratégiája a MITS-hez, de javasolta a következő 
központi kiemelt programot:  

• EU és NATO követelményeknek megfelelő állami topográfiai térkép-sorozat 
előállítása egységes térinformatikai adatbázis alapján (2004-2010),   

valamint az alábbi ágazati kiemelt programot:   

• Az adattárokban elérhető légifénykép felvételek bemutatása, adatszolgáltatás 
megkönnyítése és gyorsítása. Információszolgáltatás a Nemzeti Digitális Adattár 
(NDA) részére (2004-2006).   

Számos olyan feladat jelenik meg még a MITS-ben, amelynek megvalósításához szükség van 
a térinformatika alkalmazására. Így már az önkormányzatok esetében is találkoztunk ilyen 
feladattal, de az agrár, környezetvédelmi, területfejlesztési stb. ágazatokban is szép számmal 
fordulnak elő térinformatikai eszközöket igénylő feladatok.” 

Ezek az alapfeladatok a professzionális alapadat szolgáltatást biztosítják a térinformatikai 
rendszerek számára.  

A vidékfejlesztési programok kidolgozásához és üzemeltetéséhez további folyamatos 
térinformatikai támogatás szükséges, mivel ezek nagy része nem nélkülözi a térbeli 
információkat. Ezek közül az egyik legfontosabb a Kedvezőtlen adottságú területek okszerű 
és reális lehatárolása. További vizsgálatokat igényel az Érzékeny Természeti területek 
rendszerének bővítése és Vásárhelyi-tervet megalapozó térstruktúra vizsgálat és tervezés. 

A tervezési folyamatok megkönnyítéshez elengedhetetlen lenne a blokktérkép publikussá 
tétele digitális formában, mivel a kutatásokban ugyanolyan alapadat szerepe van, mint a 
topográfiai térképeknek vagy a kataszteri térképeknek.  

Az EU csatlakozással Magyarország számára is kötelezővé vált az Agrár-környezeti 
Információs Rendszer kialakítása. A fejlesztés során olyan vázrendszer kialakítására lenne 
szükség, amelybe a későbbiek folyamán bármilyen területalapú intézkedés nyilvántartási, 
ellenőrzési és monitoring feladatát integrálni lehet.  
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3  A  KUTATÁS  ELŐZMÉNYE I  

Értekezésemben két problémakör kertében mutatom be térinformatika agrár-
környezetgazdálkodási, vidékfejlesztési alkalmazási lehetőségeit. Az első problémakör a 
fedvény elemzés (overlay) technikára épül: egy olyan metodikát mutatok be, mely elsősorban 
az okszerű földhasználatot szolgáló döntések meghozatalában nyújthat segítséget. A második 
problémakör mögött pedig egy rugalmas információs rendszer kialakítása rejlik, mely 
lehetővé teszi a vidékfejlesztési programok működtetéséhez szükséges nyilvántartási- és 
monitoring feladatok ellátását, mindezt az Interneten keresztül, kezelve a felhasználók 
különböző szintű jogosultságát.  

3 .1   AZ  ÖKOT Í PU S  KÉPZÉST  MEGALAPOZÓ  KUTATÁ SOK  

Az alkalmazkodó földhasználat tervezése szélesebb problémakört takar, mint amennyit a talaj 
minőségére alapozott „egyszerű” termőhely kategorizálás jelent. Vizsgálataimmal arra 
igyekszek rávilágítani, hogy egy terület értékességét nemcsak megszokott, 
mezőgazdálkodásra vonatkozó paraméterek (mint pl. a szántóföldi növénytermesztési 
alkalmasság) határozzák meg, hanem – a más típusú gazdálkodásra (mint pl. az 
erdőgazdálkodás) vonatkozóak mellett – a környezeti, természeti értékek jelenléte is.  

A szakirodalom többnyire a termőhely értékelésre koncentrál, illetve a szinte 
„levetkőzhetetlennek” tűnő aranykorona érték kiváltására. Ennek lépéseit tekintem át 
elsőként, majd két újszerű megközelítést ismertetek: elsőként azt az ökotípus-alapú 
vizsgálatot, mely Pest megye agroökológiai potenciáljának értékelését valósította meg, majd 
pedig Magyarország földhasználati zónarendszerének kidolgozását, amely egy 
agráralkalmassági-környezetérzékenységi skálán minősíti a területeket. 

3 .2   A  TERMŐHELY -ÉRTÉKELÉS  E LŐZMÉNYE I :  T ERMŐHELY -
ÉRTÉKELÉS  HAGYOMÁNYOS  MÓDSZEREKKEL  –  
PA P Í RTÉRKÉPEKEN  

Az a tény, hogy hatékony gazdálkodás csak a termőhelyi adottságok messzemenő 
figyelembevételével valósítható meg, már korán megfogalmazást nyert a 
szakközleményekben [Beke, 1933; Fodor, 1929; Teleki et al., 1936; Kreybig, 1946; 1953; 
1956; Géczi, 1964]. Kreybig (1946) ezt a következőkben foglalja össze: „A mezőgazdasági 
tájak megállapítására és lehető pontos térképezésére azért van szükség, mert a mezőgazdasági 
termelésben alkalmazott termelési rendszerekben, a különböző üzemi rendszerek valóban 
okszerű tervezésében, a termesztési módokban, tehát az alkalmazandó művelési, trágyázási és 
talajhasználati eljárásokban és még sok más vonatkozásban a tájanként érvényesülő 
természeti adottságok és egyéb fontos termelési tényezők döntő szerepet játszanak. Addig 
tehát, amíg a mezőgazdasági tájaknak a termelésben érvényesülő adottságai nincsenek 
pontosan megállapítva és egymástól szabatos vizsgálati és felvételi adatok alapján elhatárolva 
és ameddig nem ismerjük behatóan a növényeknek ezekkel szemben fennálló igényeit, addig 
egy valóban tájszerű termelésszervezés és -irányítás nem valósítható meg.” 

Ezen elképzelések vezettek a földhasználat, a gazdálkodás racionális területi elhelyezésének 
addig nem tapasztalt széles körű kutatásához. E helyütt csak néhány jelentős munkára 
szeretném a figyelmet felhívni, amelyek igen értékes eredményeket szolgáltattak a 
problémakör megoldásához [Stefanovits, 1952; Erdei et al., 1959; Kukovics et al., 1973; 
Győri, 1984; Madas 1985; Szabó, 1986].  

E fejlődési folyamat a tájak, a termőhelyek és azok elemei – mindenek előtt a termőföld – 
adottságai értékelési rendszerének kidolgozását és állandó fejlesztését igényelte. E rendszer 
minősítési szempontjai az idők folyamán fokozatosan bővültek, a fogalom kiszélesedett. E 
fejlődés alapkarakterét a talajminősítés > földértékelés > termőhely-értékelés > tájértékelés – 
mind összetettebb tagokból álló – fogalmi sora adja [Stefanovits, 1999]. A folyamat 
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Magyarországon a XIX. század második felében – termelési és gazdasági szempontokat 
érvényesítő – aranykorona-értéktől indul, és a talaj- valamint termőhelyi értékszámokon 
keresztül olyan komplex környezetértékelési rendszerek felé halad, amelyek a 
természettudományos és a gazdasági szempontok mellett az értékelésben és az erre alapuló 
földhasználati módokban a környezeti, ökológiai és a társadalmi szempontokat egyaránt 
igyekeznek érvényesíteni. 

Az első ilyen – és máig is élő – hazai rendszer aranykorona-értékben fejezi ki a földek közötti 
minőségi különbséget [Stefanovits et al., 1999, Szűcs, 1996]. Ez az 1875. évi VII. törvény 
alapján bevezetett „Első magyar hozadéki kataszter” által létrehozott értékszám lett az alapja 
a földek közötti különbségtételnek, és a föld minőségi mutatói együttes kifejezésének. 
Megállapításának alapja az volt, hogy a különböző művelési ágakhoz tartozó és eltérő 
minőségű földek tiszta jövedelmét (hozadékát) igyekeztek meghatározni 3 tényezőnek (a 
földminőségnek, a ráfordításnak és az ezekkel elért termés-eredményeknek) a figyelembe 
vételével. 

Az 1913. óta kisebb változtatásokkal mind a mai napig érvényben lévő értékelési mód 
hiányosságainak kiküszöbölésére Stefanovits, Máté és Fórizsné (1971, 1972) munkássága 
alapján került kidolgozásra az a 100 pontos földértékelési rendszer, amely a termőföld 
értékének természeti viszonyok által megszabott részét veszi alapul a talajok közt fennálló 
minőségi különbségek kifejezésére. A talajértékszám – mely a viszonylagos termékenységen 
alapuló, 1-100-ig terjedő pontértékkel közelíti meg a földérték talajból eredő részét – valamint 
az ezt módosító éghajlati, domborzati és vízviszonyok együttes értékelésével létrejövő 
termőhelyi értékszám a termőhelyi adottságok egymáshoz viszonyított eltéréseinek 
megítélését szolgálja, a területnek a természeti viszonyok által meghatározott termékenységét 
fejezi ki. E rendszer gazdasági dimenziójú kiterjesztését szolgálja az Alvincz, Balogh, 
Spitálszky és Szűcs (1996) által kidolgozott kiegészítő közgazdasági értékelő rendszer. A 
földértékelés hasonló elvekre épülő, tartós érvényességű rendszerének jó példája az 1934 óta 
érvényben lévő német „Bodenschätzung” rendszere, és az ebben kidolgozott „Bodenzahl” is 
[Harrach, 1998]. 

E fejlődés alapját talajaink részletes térképezése, leírása, fejlődési folyamataik feltárása 
valamint a talaj, mint környezeti elem védelmével kapcsolatos széleskörű kutatás, a 
talajhasználat, a talajvédelem és a környezetvédelem kapcsolatrendszerének feltárása adta. 
[Stefanovits, 1963; 1973; 1981; 1993; Máté, 1960; 1974; Kerényi, 1995]  

Ugyancsak e folyamat fontos állomását jelentette a termőhelyi adottságokat meghatározó 
talajtani tényezők Magyarországi feltérképezése [Várallyay et al., 1979; 1980], majd pedig az 
ország agrotopográfiai térképszelvényeinek elkészítése, amelyek hazánk talajfoltjait valamint 
azok fontosabb jellemzőit tartalmazzák, és amelyek a bemutatásra kerülő földhasználati 
zónaelemzések során is fel-használásra kerültek, annak fontos pillérét adták [Várallyay, 
1985]. 

A termőhely-értékelés művelési ágak és kultúrák irányába történő továbbfejlesztését 
szolgálták azok a – részben többváltozós matematikai statisztikai módszereket alkalmazó – 
minősítési rendszerek, amelyek a termőföldet – a plurális környezetelvnek megfelelően – a 
különböző mezőgazdasági kultúrák, növényfajok termesztésére való alkalmassága alapján 
differenciáltan igyekeztek minősíteni, és ez alapján a termőhelyeket növényfajonként, illetve 
a növényfajokat termőhelyenként rangsorolni [Ángyán, 1987, 1991; Ángyán-Menyhért, szerk. 
1988, Máté, 1999] 

A termőhely-értékelés hasonló elveken alapuló másik hazai vonulata az erdészethez 
kapcsolódik. Babos (1966) és Márkus, Mészáros (1997) munkáiból kirajzolódik, hogy az 
erdészet számára a talaj, az éghajlat, a mikroklíma, valamint a hidrológiai viszonyok ismerete 
ugyanolyan fontos, mint az egyes fajok és növényállományok igényének megismerése. 

A tájértékelés az előzőekben ismertetett föld- és termőhely-értékelési rendszereknél még 
összetettebb, mert a természeti tényezők mérlegelése mellett egyéb fontos szempontok is 
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szerepet kapnak. A tájak természeti viszonyainak feldolgozása a Marosi és Somogyi (1990) 
szerkesztésében megjelent munkában magas színvonalon rendelkezésünkre áll. Ebben a 
kistájkataszterben a talajra vonatkozó adatokat Rajkai foglalta össze és írta le a Várallyay 
(1985) által megfogalmazott és közreadott agrotopográfiai térképek alapján. 

E földhasználati, területi elemzési valamint földértékelési, környezetminősítési munkák, 
illetve a gyakorlat részéről megfogalmazódó igények készítették elő azt a széles körű elemző 
munkát, mely Magyarország agroökológiai potenciáljának felmérését, az objektív területi 
fejlesztés megalapozását szolgálta [Láng, 1980, 1981]. Ez a kutatás az átfogó, 
interdiszciplináris kutatási programoknak egy olyan sorozatát indította el, melyet a következő 
főbb állomások jellemeznek: 

• „Magyarország agroökológiai potenciáljának felmérése” (1978-1981); 
•  „A biomassza termelésének és komplex hasznosításának lehetőségei” (1981-1984);  
•  „Az alkalmazkodó mezőgazdaság rendszere” (1985-1990); 
•  „Magyarország környezeti jövőképe” (1992-1994); 
•  „AGRO-21 (Az agrárgazdaság jövőképe)” (1992-1995); 
•  „Az agrárgazdaság fenntartható fejlesztésének tudományos alapjai” (1994-1995);  

E – többségében Láng István akadémikus által vezetett – programok jelentős előrehaladást 
hoztak a magyar agrárszférára és a természeti erőforrásokra vonatkozó azon adatok 
rendszerezésében, feldolgozásában és elemzésében, amelyek meghatározzák az ország 
agroökológiai potenciálját, területének mezőgazdasági alkalmasságát, és az alábbi kérdésekre 
igyekeztek választ adni: 

• az ország mely részei a legalkalmasabbak a különféle növények termesztésére? 
• meddig érdemes a ráfordítási szinteket a nemzetgazdaság és az agrárpolitika által 

meghatározott mozgástérben a különböző ágazatokban növelni? 
• a megtermelt biomasszát hogyan lehet a legmegfelelőbben hasznosítani? 
• hogyan kell, és hogyan tud a magyar mezőgazdaság alkalmazkodni a természeti 

feltételekhez és az adott közgazdasági, piaci körülményekhez? 
• milyenek a különböző alternatív gazdálkodási módoknak a környezetre, a bioszférára 

és az élet minőségére gyakorolt hatásai? 
Az 1990-es évek politikai és gazdasági változásai valamint euroatlanti törekvéseink növekvő 
igényt támasztottak az ilyen típusú vizsgálatok iránt. Ennek jegyében 1996-ban indult Glatz 
Ferenc, az MTA elnöke kezdeményezésére és irányításával a "Magyarország az 
ezredfordulón" című stratégiai kutatási keretprogram. Ennek programjai közül témám 
szempontjából a következőket kell kiemelni: 

•  „Az agrártermelés tudományos alapozása” (programvezető: Kovács Ferenc); 
•  „AGRO-QUALITAS 21 (A minőség dimenziói az agrárgazdaságban)” 

(programvezető: Láng István) 
•  „Zöld Belépő (EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata)” 

(programvezető: Kerekes Sándor), "Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és 
természetvédelem" tématerület (vezető: Ángyán József) 

3 .3  TÉR INFORMAT IKA I  MÓDSZEREK  ALKALMAZÁSA  AZ  

AGROÖKOLÓGIA I  POTENCIÁL  MEGHATÁROZÁSÁBAN  

A vizsgálatok során keletkezett nagy mennyiségű térkép könnyű és flexibilis tárolásának és 
egy vetületi rendszerben való kezelhetőségének igénye, valamint a párhuzamosan lezajlott 
informatikai fejlődés teremtette meg a lehetőséget a térképek digitális feldolgozására. Ennek 
talán első lépése az Agrotopográfiai térképsorozat vektorizálása és attribútumozása volt. 
Amellett, hogy a 80-as években a fő cél a hagyományos papírtérképek digitális, elsősorban 
vektoros archiválása volt, megjelent az igény a térinformatikai elemzésekre is. Ennek 
kiemelkedő, úttörő kutatási eredménye „Pest megye agro-ökológiai potenciáljának értékelése” 
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című kutatás volt, ami 1984-ben készült az MTA Központi Hivatala megbízásából a GATE-
VÁTI-ÖKOPLAN konzorcium együttműködésével. 

3 .3 . 1   P e s t  megye  a g roöko l óg i a i  po t enc i á l  é r t ék e l é se  

A munka célja az volt, hogy „segítse a megye rendelkezésre álló természeti tényezők 
gazdaságos kihasználását, a mezőgazdasági és ipari termelés, a településfejlesztés, az 
infrastruktúra, a szociális és jóléti felhasználás érdekében.” [Petrasovits et al, 1984] Ennek 
értelmében a vizsgálat a természeti adottságokhoz jobban igazodó, azt jobban hasznosító 
mezőgazdasági termelés kialakítását célozta meg. az egyes művelési ágakon belül elérhető 
potenciális terméshozamok számításával a termőterület legésszerűbb felhasználási 
alternatíváihoz szükséges információk kidolgozásával, illetve a termelési szerkezet 
gazdaságos kialakításához szükséges információk kimunkálásával. 

A kutatás során az ökotípusok1 kialakításához a meteorológiai tényezőket, a domborzati 
viszonyokat, a talajok főtípusait és a hidrológiai viszonyokat vették figyelembe. Ebből a 
négydimenziós mátrixból 382 ökotípus keletkezett, azonban ezek területi részaránya csak 72 
ökotípus kezelését tette indokolttá. Ez a 72 ökotípus lefedte a terület több mint 90 %-át, ebből 
is 32 a terület 69,7 %-át.  

Ezeken az ökotípusokon meghatározták az elérhető agroökopotenciált, ami a növényfaj (fajta) 
és az alkalmazott termesztéstechnológia környezeti igényeit kielégítő képesség, a „termőföld” 
mezőgazdasági teljesítőképessége. Ez jelentette a területek elméleti „teljesítést”. Ahhoz, hogy 
meg lehessen határozni a kihasználtság értékét – azaz az ökotípuson belül az egyes adat-minta 
helyeken (táblákon) elért termésátlagnak az agropotenciál-érték %-ában kifejezett értéket – 
kb. 275000 hektárnyi adatot kellett begyűjteni, feldolgozni, szelektálni, rendszerezni és 
értékelni. Ezeket térinformatikai rendszerbe is integrálták a táblák területének 
vektorizálásával. Ezeket az adatokat térbeli rendszerben összevetve elkészült az 
agroökopotenciál értékek átlagos kihasználtsága térkép, ökotípusonként, táblánként és 
növényfajonként.  

A kutatást kiterjesztették a műtrágya hatékonysági vizsgálatára is. Itt felmérő lapok 
segítségével az üzemi táblákra feldolgozták a N, P, K hatóanyagok felhasznált mennyiségét és 
összevetették – a kihasználtság értéktől függetlenül – az agroökopotenciál értékkel. Ebből 
kiderült, hogy melyek azok a területek, amelyek pazarlóan illetve takarékosan használják fel a 
műtrágyát. Takarékos felhasználás fordulhat elő abban az esetben, ha egy tábla 
terméseredménye az agropotenciálhoz képest nagyon alacsony, de ezt a termésszintet 
lényegesen kevesebb műtrágya felhasználásával érték el, mint az agropotenciál értéket adó 
táblákon. A tanulmány kérdésként veti fel, hogy minden esetben célszerű-e az 
agroökopotenciál értékű termés elérését szorgalmazni, mivel ebben az esetben abszolút 
értékben kisebb termés kevesebb ráfordítással, tehát gazdaságosabban állítható elő. Ma már 
egyértelmű a válasz, hogy ezek azok a területek, ahol nemhogy ösztönözni nem szabad a 
termés maximalizálást, hanem inkább az extenzív, alkalmazkodó mezőgazdasági termelést 

                                                      

 

 

 

 

 
1 Ökotípusok alatt az azonos ökológiai adottságokkal jellemezhető területeket értjük. Az említett 
kutatásban pl. egy ökotípusba tartoztak azok a területek, melyek a talaj-, a domborzati-, az éghajlati- és 
a hidrológiai adottságok tekintetében egyaránt megegyeztek. 
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kell ösztönözni. Ezek a ma már létező agrár-környezetgazdálkodási programok elsődleges 
célterületei. 

A vizsgálat kiterjedt továbbá a „veszélyeztetettség” meghatározására is, mely az erózió és 
defláció jelenlétét mérte fel az egyes ökotípusokon, valamint vizsgálta a melioráció által 
elérhető termésnövelést. Ez alapján  készült el az egyes ökotípusok meliorációt igénylő 
területi megoszlását mutató eredménytérkép. 

A vizsgálat 22 intézmény mintegy kétszáz szakemberének bevonásával készült az akkor 
elérhető legfejlettebb technikai körülmények között. A vizsgálat nagyon precíz és széleskörű 
adatgyűjtéssel kezdték, majd ezeket az adatokat térinformatikai rendszerbe integrálták. Az 
elemzések elvégzése után a területek releváns osztályozása és csoportosítása készült el 
táblaszinten. Az akkori politikai, agrárpolitikai célok a terméshozamok, bevételek 
maximalizálást szorgalmazták, a természetes környezet bármi áron történő megváltoztatását is 
felvállalva. Ezeket a kutatási eredményeket újraértelmezve azonban kirajzolódhat az a térkép 
Pest megyéről, amely a jövedelem szerzési források szemszögéből értékeli a területeket. 
Ennek megfelelően a legjobb agropotenciálú területeken a bevétel a termény értékesítéséből 
és az egyszerűsített terület alapú támogatásból adódik, a közepes adottságú területek bizonyos 
gazdálkodási korlátozásokat felvállalva a szerényebb bevételt a magasabb agrár-
környezetgazdálkodási támogatásokkal kompenzálhatják, míg a leggyengébb adottságú 
területeken ezt kiegészíti a kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása. 

3 .3 . 2   A  D-e -Me te r  fö ldminő s í t é s i  r e nd sz e r  

2001. júliusában, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program támogatásával indult a D-e-Meter 
projekt, melynek célja az Európai Uniós normákkal kompatibilis Internetes alkalmazások 
fejlesztése a mezőgazdasági műveléssel kapcsolatos irányítási, adatszolgáltatási, 
szaktanácsadási és piaci információs feladatok támogatására. 

„A kifejlesztendő alkalmazások alapja a környezeti szempontú földminősítő rendszer, a 
földminőség on-line térinformatikai megjelenítése, valamint az ezzel integrált EU-konform 
mezőgazdasági adatszolgáltatási modul. Az elavult aranykoronás földminősítést felváltani 
hivatott újfajta földminősítési rendszer segítségével az Európai Uniós és hazai mezőgazdasági 
támogatási alapok forrásai valóban azokhoz a gazdaságokhoz juthatnak el, akiknek erre 
környezeti adottságai vagy gazdálkodási módja miatt leginkább szüksége van. Az újfajta 
földminősítés alapján ugyanis lehetővé válik a termőföldek termékenységének pontosabb 
meghatározása, valamint lehetőség nyílik az időjárási szélsőségek alapján bekövetkező 
termésveszteség reális felmérésére is. A rendszer általánossá válása nyomán az ágazati 
irányítás megalapozottabban dolgozhatja ki évenkénti és hosszú távú támogatási terveit, 
ezáltal a gazdálkodók termelési biztonsága is megnövekszik. A földminősítés mellett a 
rendszer másik eleme a növénytermesztéshez kapcsolódó, a támogatási forrásokhoz jutás 
feltételét jelentő adatszolgáltatás megkönnyítését szolgáló adatrögzítő modul. A 
számítógépes, Internet-alapú rendszer használatával a mezőgazdaságban dolgozók 
csatlakozhatnak az információs társadalomhoz, ezáltal tovább javítva gazdasági-társadalmi 
kilátásaikat.” [URL13] 

A tervezett földminősítés folyamatát a 6. ábra mutatja be. 
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6. ábra. A D-e-Meter rendszer szerinti földminősítés folyamata 

A kutatási tervnek megfelelően 2001. júliusában kezdődtek el a kutatási program 1. és 2. 
részfeladatainak munkálatai. Az 1. részfeladat célja a földminősítési és adatszolgáltatási 
kritériumok valamint az informatikai rendszer fejlesztési stratégiájának meghatározása volt. A 
kutatás első fázisában meghatározásra kerültek az új földminősítési rendszerrel szemben 
támasztott kritériumok. Ezek közül a következő a legfontosabbak: (1) az új módszer alapján a 
főbb gazdasági növények, vagy növénycsoportok szerinti minősítést is meg kell oldani, (2) a 
klimatikus, valamint domborzati és hidrológiai viszonyokból eredő hatásokat is integrálni kell 
a minősítő rendszerbe, (3) a termékenység mértékének kvantitatív módon történő kifejezése, 
(4) a termésbiztonság kifejezése. A földminősítő rendszer kidolgozásának feltételei, és a 
megvalósítás módja szintén a szakértői értekezletek és tanulmányok alapján kerültek 
meghatározásra. Megállapítást nyert, hogy a talajbonitációs (illetve földminősítési) rendszer 
kidolgozása és alkalmazása során célszerű az 1:10000 talajtérképek által hordozott 
információt a legteljesebb mértékben fölhasználni, hiszen a bevezetés is ilyen alapokon 
képzelhető el. Ezért a kutatás során is felállított mintaterületeknek rendelkezniük kell a 
nagyléptékű genetikus talajtérképekkel. A földminősítésnek statisztikai adatfeldolgozáson 
kell alapulnia (a pontatlanságok elkerülése érdekében a szakértői becslések csak a 
legszükségesebb esetekben alkalmazhatók) és ezekhez megfelelő részletességű adatbázisok 
létrehozása szükséges. A termékenység mérésére szolgáló legfontosabb adat a terméshozam. 
A táblaszintű terméshozam adatokon kívül, a már említett talajtérképi információkon túl, 
talajvizsgálati eredmények és trágyázási adatok megléte a földminősítési munkák 
folytatásának legfontosabb feltételei. A 2. részfeladat célja a földminősítési rendszer 
kidolgozásához szükséges adatok, anyagok (térképek) gyűjtése, szoftverek beszerzése, illetve 
az adatállomány rendszerezése volt. 

A kutatás eredményeiről 2003. decemberében, Keszthelyen számoltak be a kutatók, ahol 
bemutatták az eddig elkészült információs rendszerüket, amely az ESRI ArcIMS, ArcSDE 
platformon fut szerveroldalon, Microsoft SQL Server 2000 adatbázismotorral. A használt 
térbeli objektumai a következők: kataszteri egység > földhasználati egység > mezőgazdasági 
tábla > parcella > talajfolt. Ezen területi egységek értékelésére a konzorcium által bevezetett 
D-e-Meter pontot használják. A D-e-Meter pont a talajfoltok tulajdonságait veszi a számítás 
alapjául, ezekből a viszonyszámok az országos vetésszerkezetnek megfelelően súlyozva 
állíthatók elő. Az adatok elérése a felhasználói körtől függően jogosultság szerint történik. 
[Gaál et al, 2003] 
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A rendszer bizonyára országos szinten összehasonlítható termőhely minősítő értékszámot 
produkál majd, amennyiben az egész országra elkészül, és nem marad csupán a kutatási 
mintaterületek értékelő mutatója. Véleményem szerint a rendszer legérzékenyebb pontja a 
bemeneti értékek, azaz a talajparaméterek validitása. Ezen azt értem, hogy nem tartom 
elegendőnek a sok évvel ezelőtti talajfelmérések eredményeinek bevitelét, mindenképpen 
fontosnak tartom az alapadatok reambulációját, mint ahogy ezt a TAKI teszi a Digitális 
Kreybig Talajinformációs Rendszer létrehozásának érdekében. A másik kérdés, ami az 
eredményekkel kapcsolatban felmerül az, hogy miképpen tudja majd a projekt azon Uniós 
pénzeszközök befogadásának lehetőségét növelni, melyek a természetvédelmi (pl. Natura 
2000) vagy gazdasági-szociális (pl. KAT) mutatók bevonását is igénylik a döntés-
előkészítésbe és melyekről eddig a D-e-Meter projekt nem tett említést. Bizonyára a 
kutatócsoport lehetőséget biztosít majd ezeknek az attribútumoknak az integrálására is, illetve 
megoldja a MePAR rendszerhez való kapcsolódást. 

3 .3 . 3   A  kü l önböző  fö l dha s zná l a t i  k a t e gó r i á k  t e rü l e t i  l eha t á ro l á sa :  a  
f ö ldha szná l a t i  z óna r end sze r  

A földhasználatnak a művelési ágakra vonatkozó meghatározása mellett fontos annak 
megválaszolása is, hogy mely tényezők határozzák meg egy terület mezőgazdasági termelésre 
való alkalmasságát és ez hogyan kapcsolódik ugyanezen területek környezeti 
érzékenységéhez. E kérdések megválaszolását szolgálta az a kutatás, mely a földhasználati 
piramiskoncepciónak megfelelően a területek agrártermelési alkalmasságának és környezeti 
érzékenységének térinformatikai egyesítésével, területi integrációjával létrehozta 
Magyarország földhasználati zónarendszerét. [Ángyán et al., 1998]. Ennek segítségével 
kerültek kialakításra a földhasználati zónák, úgymint az agrártermelési, a kettős- illetve a 
környezetérzékenységi meghatározottságú területi kategóriák. E zonalitás adja az alapját a 
területileg differenciált és a többfunkciós mezőgazdálkodás modelljének megfelelő 
agrárfejlesztés kereteit rögzítő Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programnak [Ángyán et al., 
1999]. A kutatás a GATE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében folyt. A továbbiakban 
röviden bemutatom a kutatás metodikáját, mivel saját kutatásaim sok tekintetben 
támaszkodnak az itt elért eredményekre. 

3.3.3.1  A vizsgálatok adatbázisa és feldolgozásuk 

A vizsgálat az agráralkalmasság-környezetérzékenység fő koordinátái mentén tett kísérletet 
egy egységes földminősítési rendszer és erre alapozott földhasználati zónarendszer 
kidolgozására. A zonációs alapvizsgálatok a fellelhető adatbázisok komplex térinformatikai 
elemzésével keresték a választ. A rendszer az agrár-alkalmasságot 9 talajparaméterrel és 6 
klímaparaméterrel jellemezte, a környezeti érzékenységet 7 élővilág-védelmi, 5 talaj-védelmi 
és 2 víz-védelmi paraméterrel jellemezte. A vizsgálati eredményeket a CORINE CLC100 
adatbázison értelmeztük. 

A leírt adatbázison a területi elemzést a következő lépésekben, logikai sorrendben végeztük 
el. 

1. A felsorolt 29 területjellemző környezeti változót kategorizáltuk, és minden egyes 
változót és kategóriát súlyoztunk (értékkel láttuk el) aszerint, hogy milyen szerepet 
játszik a mezőgazdasági termékenység illetve a környezeti érzékenység 
kialakításában, a terület mezőgazdasági alkalmasságának illetve környezeti 
érzékenységének megítélésében. E súlyozáshoz korábbi széleskörű elemzéseink, 
összefüggés-vizsgálataink eredményeit (Ángyán, 1991) illetve az adatbázisokat 
előállító intézetek és szakértők által megadott prioritási értékeket használtuk.  

2. Az ország területét 100x100 méteres cellaméretű (felbontású) rácshálózattal 9,3 
millió db 1 ha-os négyzetre osztottuk, majd a leírt változók területi eloszlástérképeire 
helyezve ezt a rácshálózatot az ország minden egyes ha-jára meghatároztuk a 



 

~ 38 ~ 

környezeti jellemzők értékeit. Így tehát cellánként 30 környezetjellemző értékhez 
jutottunk. 

3. A 16 mezőgazdasági alkalmassági valamint a 14 környezetérzékenységi értékszámot 
megfigyelési egységenként (1 ha-os cellánként) összegeztük, majd ezeket az 
értékeket térképen ábrázoltuk. Ezzel az ország területének minden egyes ha-ját 
elhelyeztük egy 0-99 közötti mezőgazdasági alkalmassági és egy 0-99 közötti 
környezetérzékenységi értékskálán. Az adatbázist és az elemzési fastruktúrát a 5. 
melléklet  szemlélteti. 

4. A cellánkénti mezőgazdasági alkalmassági értékszámokból (MAÉ) kivontuk a 
környezetérzékenységi értékszámokat (KÉÉ) majd a különbséghez hozzáadtunk 100-
at, azaz (MAÉ-KÉÉ)+100. Így egy 0-198 közötti értékskálát kaptunk, ahol a 100 
alatti értékek az adott terület környezetérzékenységi meghatározottságára, a 100 
feletti értékek pedig az agrár-meghatározottságra utalnak. A skála két végpontján 
tehát az egyértelmű meghatározottságú (vagy agrár, vagy környezeti területek), a 
skála közepe körül pedig a kettős meghatározottságú (környezeti szempontok által 
korlátozott extenzív agrárterületek) helyezkednek el. Ezeket az értékeket egy 
szintézistérképen ábrázoltuk. 

5. E szintetikus (agrár és környezeti) értékskála-térkép segítségével három olyan 
forgatókönyvet is előállítottunk a földhasználati zónarendszer kialakítására, ahol: 

6. a 100 (átlag) alatti értékű területeket védelmi zónába, 
7. a 100-120, a 100-125 illetve a 100-130 közötti értékű területeket átmeneti (védelmi-

agrár) zónába, míg 
8. a 120-as, a 125-ös illetve a 130-as érték fölötti területeket agrárzónába soroltuk. 
9. Megvizsgáltuk azt is, hogy a jelenlegi mezőgazdasági területek és ezen belül a 

szántóterületek hogyan oszlanak meg e zónák között. 
10. Végezetül a forgatókönyvek alapján javaslatokat tettünk a művelési ágak 

változtatásának irányára, belső arányaira és területi elhelyezésére. 

3.3.3.2  Az alapelemzések eredményei, következtetései, ajánlásai 

A vizsgálatok eredményeképpen meghatároztuk Magyarország területének: 

• mezőgazdasági termelési talajalkalmasságát (5. térképmelléklet),  
• mezőgazdasági termelési klímaalkalmasságát (6. térképmelléklet),  
• mezőgazdasági termelési alkalmasságát (7. térképmelléklet), 
• környezeti érzékenységét az élővilág szempontjából (8. térképmelléklet), 
• környezeti érzékenységét a talajok szempontjából (9. térképmelléklet), 
• környezeti érzékenységét a vízbázisok szempontjából (10. térképmelléklet), 
• környezeti érzékenységét (11. térképmelléklet), 
• földhasználati zonációs alaptérképét (12. térképmelléklet), 
• a jelenlegi mezőgazdasági illetve szántóterületek elhelyezkedését a földhasználati 

zónarendszerben, majd zonalitási példákat, mintaforgatókönyveket állítottunk elő.  

3.3.3.3  Javaslat művelési ág váltásra 

A felmérések alapján jól becsülhető, hogy Magyarország egyes területei mezőgazdasági 
termelésre mennyire alkalmasak (7. térképmelléklet), illetve környezeti szempontból 
mennyire sérülékenyek (11. térképmelléklet). A két térkép térinformatikai egyesítésével 
megállapíthatjuk, hogy az ország melyik területén milyen intenzitású gazdálkodás 
támogatandó (12. térképmelléklet). A fokozottan védett dolomit sziklagyepeken (a térképen 
környezetérzékenységi meghatározottságú területeken) nyilván semmiféle emberi 
beavatkozásra nem kerülhet sor, míg a jó termőtalajú alföldi területeken (a térkép szerint 
agrártermelési meghatározottságú területeken) célszerű piacorientált, árutermelő szántóföldi 
gazdálkodást folytatni.  
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Az elkészült térkép információit egybevetve a jelenlegi földhasználattal (13. térképmelléklet), 
annak formájával és intenzitásával megállapíthatjuk, hogy az ország területének mintegy ¼-
én („sárga és zöld” területeken) jelentős művelési ág változásra illetve gazdálkodási rendszer- 
és intenzitásváltozásra van szükség.  

Ennek során a vizsgálatok szerint mintegy 1,5 millió ha-t célszerű az intenzív szántóföldi 
művelésből kivonni, melyből mintegy 

• 6-700 ezer ha erdősítésre,  
• 3-400 ezer ha gyepesítésre vár,  
• 500 ezer ha külterjes szántóföldi művelésbe kerülhet, 
• 20-20 ezer ha-ral pedig nőhet a kert, gyümölcsös, szőlő illetve az extenzív 

mezőgazdasági hasznosítású vizes élőhelyek (nádas, halastó) területe. 
Ennek eredményeképpen a művelési ágak aránya a 8. táblázat (14. térképmelléklet) szerint 
alakulhat. 

Művelési ág Jelenlegi terület 
A konverziós javaslat szerinti 

terület 
Szántó 4 714 3 700 
Kert+gyümölcsös+szőlő 260 280 
Gyep 1 148 1 450 
Mezőgazdasági terület 6 122 5 430 
Erdő 1 828 2 500 
Nádas, halastó 68 88 
Termőterület 8 018 8 018 
Művelés alól kivett terület 1 285 1 285 
Összes terület 9 303 9 303 

4. táblázat: Művelési ágak és területi (ezer ha) 

3 .4   MŰKÖDŐ  TERÜLETALAPÚ  NY I LVÁNTARTÁ S I  RENDSZEREK  PÉLDÁ I  

AZ  EURÓPA I  UNIÓBAN    

Az Érzékeny Természeti Területek Információs Rendszerének kialakítást számos külföldi 
rendszer megismerése előzte meg. Ennek tapasztalatait összegzi ez a fejezet. 

3 .4 . 1   O l a szo r sz ág  –  F r i u l i  Venez i a  G i u l i a  r é g i ó  ny i l v án t a r t á s i  
r e nd sze re  

2001. előtt az olasz vidékfejlesztési terv (f) intézkedésének (agrár-környezetvédelem) 
támogatása történt IIER segítségével. A rendszerrel szemben támasztott fő követelmények: 

 

7. ábra. Friuli Venezia Giulia régió elhelyezkedése. 

• célok meghatározása,  
• érintett területek meghatározása, 
• kérelmek formai meghatározása, 
• pályázatok befogadása, 
• ellenőrzés, 
• formai hibák kiszűrése  
• tartalmi hibák kiszűrése, 
• szabálytalanságok kiszűrése, 
• túligényelt szerződések visszautasítása  
• be nem tartott szerződések 

visszautasítása, 
• szankcionálás. 
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Az ellenőrzés kiterjed itt is 100 %-os adminisztratív ellenőrzésre és minimum 5 % helyszíni 
ellenőrzésre. Az ellenőrzés célja a területalapú kérelmeknél a terület és a földhasználat 
ellenőrzése, állatállomány alapú kérelmeknél a jogosult állatlétszám ellenőrzése.  

2001-ben 3038 kérelmet fogadtak be, 120000 parcella 33000 hektárnyi területtel 16 millió € 
támogatásban részesült. 

A megvalósítás eszköze a GIS AGEA szoftver (8-9. ábra), amely 2001-től nemcsak az agrár-
környezetvédelmi intézkedést menedzseli, hanem két másik kísérő intézkedést is: a 
kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs kifizetését és a mezőgazdasági területek 
erdősítését. Ezen kívül első pilléres kifizetéseket is ezzel tartanak nyilván: a szántóföldi 
növények, a szőlőterületek és az olajligetek támogatását.  

A rendszer alapadatai: 

• orthofotók, 
• raszteres földnyilvántartási térképek, 
• leíró adatok az egyes parcellák súlypontjához rendelve.  

Felhasználási terület: 

• lekérdezések és megjelenítés, 
• parcellák felrajzolása, területszámítás, 
• intézkedések bejelölése, 
• ellenőrzések alapdokumentumainak előállítása, 
• jogosulatlanságok kiszűrése, 
• interpretálás, 
• stb. 

 

8. ábra. A GIS AGEA szoftver szerződés-nyilvántartási modulja. 
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9. ábra. A GIS AGEA szoftver orthofotó megjelenítő modulja.  

Véleményem szerint az olaszországi rendszer megfelel a második pilléres támogatások 
nyilvántartási követelményeinek. Ami nehezíti az országos nyilvántartás 
összehangolhatóságát az a nagyfokú regionalizáltsággal van összefüggésben. Ugyanis 
régiónként változnak a megvalósítandó vidékfejlesztési programok és ennek következtében a 
hozzájuk kapcsolódó adminisztratív végrehajtás is. Ez a probléma azonban az EU-15-ök 
más tagállamaiban is jelentkezik, mint Belgium, Dánia [Ángyán et al, 2004]. 2003-ban az 
Agenda 2000 középidejű értékelésénél (mid-term evaluation) ez az igény Uniós szinten is 
megfogalmazódott, miszerint a tagállamokon belüli vidékfejlesztési programokat a 
regionális heterogenitás mellett minél inkább összehangoltan kell működtetni. 

3 .4 . 2   S védo r sz ág  –  a  KAP  é r t ék e l é se  é s  kö rnye ze t i  h a t á sa i  

A svéd rendszer jellemzője, hogy a földnyilvántartás blokkrendszerre épül. A rendszer 
felépítésének első szakaszában elsősorban statisztikai adatokat gyűjtöttek be regionális és 
nemzeti szinten a termelési eredményeikről, a vásárolt növényvédő szerekről és a műtrágya 
mennyiségéről, valamint a takarmányról. Ezenkívül vizsgálták a gazdálkodási gyakorlatot az 
egyes területeken és kialakították a blokkrendszerre épülő IIER-t. Ezek alapján értékelték a 
mezőgazdaság környezeti hatásait. Második lépésként a begyűjtött adatok segítségével 
modellezték a környezeti hatásokat, mint például a nitrát szennyezést. Eközben a 
hagyományos kataszteri nyilvántartást és a gazdák nyilvántartását összefésülték az IIER-rel. 
Ennek eredményeként egy olyan rendszer jött létre, ami nagy területi érzékenységgel 
alkalmas annak jelzésére, hogy a közös agrárpolitika fejlődése milyen kapcsolatban van a 
különböző régiók termelési szintjének fejlődésével és profittermelő képességével. A rendszer 
továbbá alkalmas különböző tematikus rétegek fedvénybe hozására, statisztikai eredmények 
aggregálására, a biodiverzitás monitorozására, a felszínborítás változásának 
nyomonkövetésére. 
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10. ábra. Blokkrendszer. 

 

11. ábra. Agár-környezetvédelmi programban résztvevő 
parcellák nyilvántartása (sárga). 

A svéd rendszer – meglátásom szerint – minden elemében kielégíti a területalapú 
nyilvántartás, ellenőrzés és monitoring feladatok ellátását. Amiatt, hogy az adatbázis 
felépítése óta már hosszú ide telt el, a rendszer alkalmas arra is, hogy környezeti 
hatásvizsgálatok bemeneti adatait biztosítsa, ezáltal a természetben lejátszódó folyamatok, 
trendek modellezéséhez is jól használható. 

3 .4 . 3   Te rü l e t - a l a pú  ny i l v án t a r t á s  C s eho r s z ágban  

Csehország felkészültsége az Európai Uniós csatlakozáshoz igen jónak mondható a 
szabványos ellenőrzési és igazgatási rendszer kiépítettségét tekintve. Már 2002 közepén 
készen állt a rendszer, amely lehetővé teszi jelenleg az uniós támogatások befogadását és a 
jogos felhasználás ellenőrzését. A csehországi rendszer fő jellegzetességei: 

• egész országot lefedő blokkrendszer, 
• a blokkrendszer alapja 1:23000-es méretarányú fekete-fehér orthophoto,  
• a fizikai blokkok a természetes határokhoz igazodnak, 
• a határokat a terepen ellenőrizték, amibe a gazdálkodókat is bevonták, 
• egy blokk tovább osztható aszerint, hogy több tulajdonos kezében van, vagy többféle 

a földhasználat,  
• a blokkok a nemzeti vetületi rendszer szerint geokódoltak, 
• a blokkokhoz további attribútív adatokat rendelnek, mint például: 

o folyik-e ökológiai gazdálkodás a területen, 
o öntözött-e a terület, 
o erózió mértéke szántó területeken, 
o vizes élőhelyek nyilvántartása. 

A rendszer részét képezik egyéb digitális, illetve vektoros fedvények, mint például a digitális 
talajtérkép (12. ábra). A digitális talajtérkép az egész országot lefedi, 1:5000-es 
méretarányban áll rendelkezésre, terepi mintavételen alapul, klimatikus (13. ábra), talajtani 
és tájképi információkat is tartalmaz és a blokktérképpel összefésülhető méretarányú. 
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12. ábra. Talajtérkép (zöld) a 
blokktérképen (sárga). 

 

13. ábra. Az öt jegyű számok a talaj és 
klimatikus paramétereket kódolják. 

 

• Szintén elkészült a vektoros, attribútumozott szintvonalas térkép. Jellemzői: 
• 1:10000-es méretarányú szintvonalas térkép elérhető az egész országra, 
• alapja a domborzati modellnek és beépíthető adatokkal rendelkezik a 

parcellaazonosító rendszer felé, 
• domborzati paraméterek származtathatóak, mint például a tengerszint feletti 

magasság, az átlagos magasság, átlagos lejtés, kitettség. 
 

14. ábra. Szintvonalas térképrészlet. 

• Elérhető tovább az egyéb korlátozó tényezők térképe, melyek: 
• érzékeny természeti területek, 
• nitrát-érzékeny területek, 
• ivóvíz-bázisok, 
• szennyezett területek, 
• bányaterületek. 

A szintén kísérő intézkedések között nevesített kedvezőtlen adottságú területek 
lehatárolásához természeti tényezőket, demográfiai tényezőket és speciális hátrányt okozó 
tényezőket használtak fel. A demográfiai és gazdasági adatok közigazgatási határokhoz 
kapcsolhatóak. Mivel a természeti tényezők blokk szinten meghatározhatóak (domborzati 
adottságokból származó hátrányok, egyéb környezeti korlátozások), ezért a közigazgatási 
szinthez kapcsolt demográfiai és gazdasági adatokat is levetítik a blokkokra. Ennek 
eredményeként blokkonként meghatározható a kedvezőtlen adottság megléte illetve 
halmozottsága. 
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A rendszer további fejlesztésekre szorul még természetesen, mint például a szétszórtan 
elhelyezkedő zöldterületek feltérképezése, kis kiterjedésű terepi elemek feltérképezése a 
szántóföldeken, fasorok, sövénysorok, árkok, mezsgyék, vizes élőhelyek, vízpartok felmérése. 
A térképezés méretarányát és feltérképezett objektumok mennyiségét úgy kell 
meghatározni, hogy az a leginkább alkalmas legyen a meglévő rendszerbe való 
integráláshoz.  

3 .4 . 4   Té r i n fo rma t i k a i  f e j l e sz t é se k  a  v idé k f e j l e sz t é s i  i n t é zk edé se k  
s zo l g á l a t áb an  Ang l i á ban  

Kezdetben, az agrár-környezetvédelmi programok beindításakor a szerződéshez csatolt 
térképmelléklet kizárólag azért készült, hogy a gazdálkodó be tudja jelölni a programba bevitt 
területét, így az egyértelműen azonosíthatóvá vált. Míg ez eleinte csak egy térképészeti 
gyakorlat volt, a későbbiekben egyre nagyobb igény mutatkozott a megszerzett 
vidékfejlesztési intézkedésekkel kapcsolatos térbeli adatok térinformatikai rendszerbe való 
integrálására. Részben az információs rendszerrel szemben támasztott követelmények, 
részben a különböző igények, mint például a monitoring, ellenőrzés és információszolgáltatás 
kiszolgálása vezetett az IACS (Integrated Administratition and Control System) angliai 
kialakításához. 

A rendszer esetleges inkoherenciája abból adódhatott, hogy Angliában évtizedek óta folynak 
agrár-környezetvédelmi kifizetések és az ezt támogató információs rendszer folyamatosan 
fejlődésben van. 

Az első ESA kifizetéseknél (1987) kézzel készített térképeken jelölték be a gazdák a 
kifizetésben résztvevő parcelláikat, mint a szerződés melléklete. 1990-től ezeket a térképeket 
számítógéppel kezdték el készíteni, de még nem térinformatikai rendszerben. Ezt a rendszert 
nevezték MAPDATA-nak. A térképek a regionális kartográfiai intézeteknél készültek külön 
rendszerekben. Felismerték azonban, hogy ezek a digitalizált térképek jó szolgálatot 
tehetnének a programok pályáztatásában, ellenőrzésében és értékelésében. Így szükségessé 
vált a térinformatikai rendszer használata. Az ESRI cég ArcView nevű programját építették 
be az információs rendszerbe. Ennek érdekében a már meglévő MAPDATA formátumú 
adatokat át kellett konvertálni az ArcView shape formátumába, ami igen hosszú időt vett 
igénybe. 2001-től az ESRI cég ArcGIS nevű szoftvercsaládját használják, ami az ArcView-n 
kívül ArcInfo-t, ArcEditor-t és ArcExplorer-t is tartalmaz. A térképi modul egyedi felülettel 
ellátott. A fejlesztés Visual Basic nyelven folyik, így lehetőség van egy nagyon rugalmas 
rendszer kialakítására, azaz minden felhasználó a munkaköréhez leginkább illeszkedő 
funkciókat éri el megfelelő jogosultság esetén. Mivel azonban nincs készen Anglia egész 
területére a térinformatikai alapú parcella nyilvántartási rendszer (Land Parcel Information 
System – LPIS), ezért az igénylő területeket a kataszteri térképre rajzolt vázlatokról rögzítik.  

A regionális kartográfiai intézetek felelősek az adatok beviteléért, szerkesztéséért és 
frissítéséért. Ezek az egységek az elkészített adatokat továbbküldik Leeds-be, a kartográfiai 
központba, ahol megtörténik a minőségi vizsgálat és az adatok egységes rendszerbe 
(tematikus fedvényekbe) való integrálása. A GIS alapú szerződési adatokat mind a programok 
menedzselésében, mind az értékelésben felhasználják. 

A mindenki által elérhető tájékoztatásra a MAGIC (Multi-Agency Geographic Information 
for the Countryside) rendszert használják. Ez lehetővé teszi – a személyes adatok 
kiszolgáltatása nélkül – a szerződött területek elhelyezkedésének és a programok 
célterületének megtekintését. 

Ezen kívül létezik egy belső használatú rendszer (a GEN-i), amit csak azok a munkatársak 
érnek el, akit a különböző programokon dolgoznak. Ez a rendszer lehetővé teszi az elérést 
egyéb környezetvédelmi, környezetgazdálkodási adatokhoz és természetesen a szerződések 
személyi illetve gazdálkodási adataihoz is. 
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A cél az, hogy a közeljövőben integrálják a különböző rendszereket és adatforrásokat. Az erre 
született koncepció szerint GENESIS lenne a vidékfejlesztési programokat nyilvántartó IT 
rendszer neve, ami amellett, hogy kiszolgálná a programok gazdáinak adat-nyilvántartási, 
manipulálási, lekérdezési, ellenőrzési, dokumentumnyomtatási igényeit a mindenki által 
elérhető web alapú MAGIC rendszer alapadatait is biztosíthatná. 

A nyilvántartás folyamata 

A szerződés melléklete a kataszteri térkép, amin a gazda rajzolja be a szerződni kívánt 
területét (15. ábra).  

 

15. ábra. A gazdálkodó által bejelentett földrészlet. 

Ezt a térképet rögzítik az egységes koordinátahálózat és a raszterizált alaptérkép segítségével. 
A megrajzolt poligonokhoz vagy a poligonokhoz tartozó súlypontokhoz attribútív (leíró) 
adatokat kapcsolnak (16-17. ábra). 
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16. ábra. A gazdálkodó által bejelentett, a számítógépes adatbázisban rögzített, polygon alapú nyilvántartás. 

 

17. ábra. A nyilvántartás nagy része pontokhoz köti a leíró adatokat 

Ezekből készül a hivatalos szerződési dokumentum és az ellenőrzés alapdokumentuma (18-
19. ábra). Természetesen az adminisztratív keresztellenőrzés 100 %-os. 



 

~ 47 ~ 

 

18. ábra. Hivatalos szerződési dokumentum térképi melléklete. 

 

19. ábra. Hivatalos szerződési dokumentum táblanyilvántartás melléklete. 

A rendszer lehetőséget biztosít külső szabványos (pl. ODBC-n keresztüli) adatbázis-
kapcsolásra is, az alábbi példa: MS Access (20. ábra). 
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20. ábra. MS Access adatkapcsolás ODBC-n keresztül. 

A publikus tájékoztatás modulja 

A MAGIC (Multi-Agency Geographic Information for the Countryside) web alapú publikus 
tájékoztatási felület (www.magic.gov.uk,  21-23. ábra) 

Belépéskor választhatunk, hogy milyen területi lehatárolásokra vagyunk kíváncsiak. Ezek 
lehetnek: 

• adminisztratív határok, 
• élőhely leltár, 
• földhasználati, történelmi, kulturális emlékhelyek, 
• felszínborítás, 
• korlátozások területei, 
• agrár-környezetvédelmi programok célterületei. 

Természetesen ezekhez a kategóriákhoz metaadat-leírás is tartozik, ami az egyes kategóriák 
részletes adatdefiniálását tartalmazza. Ezenkívül a térképi fedvényeken található térbeli 
adatok leírását és attribútumait is felsorolja.  
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21. ábra. ESA területek metaadat leírása. 

A felület egy térinformatikai program megjelenítő moduljához hasonlít: 

• az egyes rétegek ki és bekapcsolhatóak, 
• lehetőség van zoomolásra (kicsinyítésre, nagyításra), 
• lehetőség van a térkép mozgatására, 
• információ kérésre, 
• távolság mérésre, 
• keresésre, mentésre, nyomtatásra, 
• a lépték megjelenítésére. 

 

22. ábra. A MAGIC interaktív webes felülete. 
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Amennyiben kiválasztunk egy területet és egy intézkedést, információt kérhetünk az adott 
területi lehatárolásról. Itt megtudhatjuk az agrár-környezetvédelmi szerződés számát, a 
bejelentkezett területet és egy linket a minisztérium (DEFRA) adott programmal kapcsolatos 
honlapjára. 

 

 

23. ábra. Információ szolgáltatás adott területről. 
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4  V IZ SGÁLATOK  ÉS  AZOK  EREDMÉNYE I  

A gazdasági élet minden mozzanatának van területi, földhasználati aspektusa, ezért a 
gazdálkodás összefüggései egyszersmind térbeli kapcsolatokat is jelentenek [Kukovics et al., 
1973]. Ez a megállapítás különösen igaz a mezőgazdaságra, mely a térrel, annak jellemzőivel 
igen szoros kapcsolatban áll.  

Ebben a fejezetben két – saját kutatásaim eredményeként született – esettanulmány keretében 
kívánom bemutatni a térinformatika alkalmazásának lehetőségeit: az első esetben, mint a 
területi elemzések elengedhetetlen eszközét, a másodikban pedig, mint a nyilvántartási 
folyamatok, monitoring tevékenység támogatásának nélkülözhetetlen informatikai 
környezetét. 

4 .1   REG IONÁL I S  S Z INTŰ  A LKALMAZÁS :  AGRÁRALKALMASSÁG I  –  
KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG I  –  ERDŐTELEP Í TÉ S  A LKALMASSÁGI  

E LEMZÉS  A  T I S ZA -TÉRSÉGRE  

A VÁTI Kht. a „Vásárhelyi terv továbbfejlesztése” című projekt keretében, nyertes pályázata 
alapján vállalta a "Megvalósítási terv készítése a Tisza-völgyi árapasztó rendszer I. ütemére 
(ártér reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel), valamint a kapcsolódó kistérségekben az 
életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési programok kidolgozása" című 
tanulmányterv elkészítését. A tanulmányterv célja az volt, hogy – a Tiszával összefüggő 
területhasználati és ehhez kapcsolódó infrastrukturális változásokra, az ártéri tájgazdálkodás 
javasolt célterületeire koncentrálva, azokat elemezve, és a VTT vésztározóival összevetve – 
javaslatot tegyen a térség térszerkezetére és területi szabályozására. 

Ahhoz, hogy a tanulmányterv reális területi alapját képezhesse egy későbbi, a 
megvalósulást segítő támogatási rendszer kialakításának, szükségessé vált a térség 
földhasználatának értékelése és a földhasználatot érintő konverziók megfogalmazása.  

A Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete kutatás keretében vállalta a 
korábban országos szintre kidolgozott földhasználati zónarendszer adaptációját a Tisza 
árterületére, majd az adaptált (módosított) térinformatikai elemző rendszerrel a jelenlegi 
térszerkezetet elemzését, és ez alapján a szükséges művelési ág-váltásokra vonatkozó 
javaslatok megfogalmazását regionális szinten. Ebben a vizsgálatban, mint koordinátor és 
mint a térinformatikai megvalósításért felelős kutató vettem részt. A kutatásban együtt 
dolgoztam Intézetünk munkatársaival (Podmaniczky László, Ángyán József, Kristóf Dániel), 
valamint a Talajtani- és Agrokémiai Kutatóintézet GIS laborának munkatársaival (Pásztor 
László, Szabó József) és Halász Tiborral az Állami Erdészeti Szolgálat Zöldövezeti Tervező 
Irodájának vezetőjével. 

4 .1 . 1  A Ti sz a - t é r ség  bemu ta t á sa ,  a  t é r sé g  p rob l émá ina k  f e l v á zo l á sa  

Az alföldi táj a Tiszával és vízrendszerével együtt mindig meghatározó szerepet játszott az ott 
élők és az egész magyarság életében. E vízrendszerrel harmóniában élő ember 
gazdálkodásával is környezetének része volt, „természeti erőforrásait” ugyanúgy óvta, 
karbantartotta (tájgazdálkodott), mint bármelyik munkaeszközét, vagy környezetének művi 
elemeit. Az adottságok sokrétűségén alapuló tevékenysége lehetővé tette a felszíni vizek 
sokoldalú hasznosításával járó rentábilis gazdaságot, tisztességes megélhetést, sőt magas 
szinten biztosította – az állattartás révén – a mezővárosok egyedülálló, autonóm fejlődését, 
kulturális virágzását, és nem utolsósorban kezében volt a vízszint-szabályozás lehetősége is.  

A nagyszabású természetátalakítást előhívó (gazdasági, környezeti és társadalmi) folyamatok 
eredményeképpen megváltozott a természeti környezet, az ember és a gazdaság 
együttműködése. A kapcsolat gyengülését felborult gazdasági-társadalmi, urbanizációs 
arányok, természeti, környezetterhelési és egzisztenciális szélsőségek, tartós egyensúlyvesztés 
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jellemzik. A Tisza-mentére különösen igaz, hogy saját természeti adottságai bázisán kellene 
fejlődnie. Az adottságoktól való elrugaszkodás következtében viszont: 

• a magas szántóarányú, de relatíve alacsony átlaghozamú mezőgazdasági termelés 
legfőbb korlátozója már a számottevően növekvő tendenciájú vízhiány, 

• az aszály mellett a térség mezőgazdasági területét nagy arányban érintik a belvíz, és a 
talajdegradációs folyamatok (szikesedés, szerkezetromlás, vízháztartási és 
termőképességi gyengeségek, savanyosodás, a természetes talajerő regenerálódási 
képesség csökkenése), 

• a kialakult mező- és erdőgazdasági földhasználat mellett a vízgyűjtő vízháztartási 
viszonyai már tűrhetetlenül megváltoztak (hegyvidéki és alföldi területen egyaránt),  

• a mikroklimatikus viszonyok alakulásában és a vízháztartás szabályozásában fontos 
szerepet játszó erdősültség alacsony mértékű és funkcionálisan rossz összetételű, 

•  a tiszai tájnak eredetileg életadó folyó vízjárása egyre nagyobb szélsőségeket mutat: 
VTT árapasztást kikényszerítő fenyegető árhullámok és vegetációs periódusban, 
öntözési csúcsidényben kimerülő víztartalékok jellemzik, 

A gazdaság forrásait jelenti még ma is: 

• a termelési, kulturális, táji és települési hagyományok öröksége, beleértve a 
váltáshoz szükséges pozitív és negatív példák tudását is, 

• a táj, a Tisza vízrendszere és a mozaikos talajadottságok, a megmaradt 
természetközeli területek, geológiai készletek és a fogyó, de stratégiai jelentőségű 
felszíni és felszín alatti vízkészletek, valamint a térség elhelyezkedése 
környezetében, 

• a térség oktató- és kutatóbázisai és 
• a lakosság életereje, tettrekészsége, együttműködése, mindezek megkopásával 

együtt. 
A primer gazdasági tevékenységek (mezőgazdaság, erdészet, halászat, bányászat) a vidéki 
társadalom számára a helyi természeti erőforrásokra épülnek, ebből tesznek lehetővé 
diverzifikációt, amennyiben méltányos arányban helyben, szekunder, tercier és kvaterner 
gazdasági folyamatok is épülnek rájuk. Csak így biztosíthatnak a természeti adottságok 
munkát és megélhetést a Tisza-mentén élő ember számára, és ezen keresztül termel(het)i újra 
az érintett vidék gazdasági erejét, önrendelkezési jogát, fenntartható kapcsolatát 
környezetével. Ez a vidék népességmegtartó képességének feltétele. 

Az elmúlt évszázadokban felborult az együttműködés a vidék és a város között is: a termelő, 
feldolgozó és fogyasztó folyamatokhoz kapcsolt munkahelyek a gazdasági megfontolású 
koncentrációval a városokba tömörültek és elszívták a vidék erőforrásait, mint alacsony 
hozzáadott értékű alapanyagot. Ugyanakkor senki sem fizetett a vidék lakosságának a 
természeti erőforrások megújításában való közreműködéséért. Ez okozza a rurális területek (a 
vidék) gyenge gazdasági teljesítményét és az ezzel összefüggő népességeróziót, valamint a 
városi centrumok túlnépesedését és a mindezzel összefüggő környezeti problémákat, végül e 
rendszer fenntartásának magas és egyre növekvő társadalmi költségeit. 

E globálisan is megmutatkozó folyamatok kedvezőtlen hatásainak felismerése hívta életre az 
EU agrár- és vidékpolitikáját, egy új többfunkciós európai agrármodellt, amelyben a(z első) 
termeléspolitikai pillért kiegészíti egy (második) környezeti-társadalmi-regionális-szociális és 
foglalkoztatási elemeket tartalmazó vidékpolitikai (ökoszociális) pillérrel. Erre az Unió által 
is támogatott lehetőségre a Tisza-mentének nagy szüksége van. E térség vidéki átlagnál is 
rosszabb mutatói bizonyítottan korellálnak a vízmentesítés túlzásaival: a leszakadás éppen 
azokban a térségekben a legnagyobb, ahol az adottságok kevéssé alkalmasak a kialakított 
feltételek szerinti mezőgazdálkodásra. 

Az általános vidék-város egyensúlybomlás és a lokális (de egész vízgyűjtőt illetve árteret 
érintő) környezetgazdálkodási-tájhasználati zavarodottság együttesen más igen nehezen 
tolerálható tüneteket okoz a térségben: 
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Az ország területének egynegyedét, népességének 17 %-át kitevő, 1 millió 754 ezer fő lakosú 
Tisza mente a gazdaságának fejlettségi szintjét jelző egy lakosra jutó GDP tekintetében az 
országos érték kétharmadán áll, s nagyvárosaival együtt is elmarad a vidéki átlagtól 20 %-kal. 
Városaiban ez az arány 76 %, községeiben pedig nem éri el az országos átlag felét sem (45 
%). Az érintett települések száma 443. 

Demográfiai összegzésként elmondható, hogy a vizsgált területen élők száma az elmúlt 
évtizedben az országosnál mérsékeltebben fogyott. Ez annak ellenére van így, hogy az 1990-
2001 közötti évek halandósága 10 %-kal magasabb előző tíz év átlagánál. A természetes 
fogyásból keletkező népességcsökkenés több mint négyszerese az előző népszámlálási 
ciklusénak. A fogyást mérséklő tényező az, hogy a települések több mint negyedében nőtt a 
népesség. Ez azért figyelemre méltó, mert közülük csupán 5 %-a dinamikus, prosperáló, 
szuburbanizálódó település, illetve betelepült üdülőhely, a fennmaradó rész a roma lakosság 
produktivitása révén gyarapszik. Így a pozitívummal együtt is növekednek a szegénységgel 
együtt járó problémák. Súlyos gond az elöregedő, legelmaradottabb aprófalvas településeken 
a lakosság etnikai kicserélődése és visszafordíthatatlan bomlási-sorvadási folyamatok 
elindulása: önszerveződésre képtelen csonka helyi társadalmak létrejötte halmozott kulturális, 
iskolázottsági, szakképzettségi, települési, szociális hátrányokkal. 

A foglalkoztatottság alacsony szintű a térségben, az országos 36%-kal szemben 
összességében is csak 31%. Magasabb viszont a munkanélküliek, inaktív keresők, eltartottak 
aránya. Mindez az alacsonyabb jövedelmi színvonal mellett nagyobb fokú eltartási 
kötelezettséget, alacsony egy főre jutó lakossági jövedelmet jelent. Az adatok szerint: a Tisza-
menti falvak vannak a legjobban lemaradva a falvak országos jövedelmi átlagától, a nem-
megyeszékhely városok relatív lemaradása csak alig kisebb, a megyeszékhelyek jövedelmi 
pozíciója ellenben nem rosszabb lényegesen a megyeszékhelyek országos átlagánál. A 
kisvárosok többségének fejlődési pályája a falvakéval mutat hasonlóságot. Az átalakulás 
legnagyobb vesztesei - a tiszai ártér területén sokkal inkább, mint az országban - a falusi 
térségek. A vizsgált terület növekvő lemaradása tehát elsősorban a kisvárosok és a falvak, 
vagyis a vidék lemaradását jelenti. Észak-Alföld, Dél-Alföld, Észak-Magyarország 
háztartásaiban, ahol a Tisza-menti települések zöme található, az egy főre jutó személyes 
jövedelem 2002-ben az országos átlag 85-88 %-a volt. 

A munkajövedelmeket tekintve ennél is nagyobb a lemaradás (65-67 %, az országos 71%-kal 
szemben. A térségben a jövedelem-nivellálódást segítő társadalmi juttatások szerepe nagyobb. 
(Az országos 28%-kal szemben régiótól függően 29-35%.) A megélhetési gondokon a 
termőföld saját ellátásra történő igénybevétele némileg segítséget jelent. A kedvezőtlen 
jövedelmi és feszült szociális helyzet miatt nagy szerepe van az önkormányzatok segélyezési 
tevékenységének. A rendszeres szociális segélyben részesülők 31 %-a él a térségben, ami a 
népességi arány közel kétszerese. 

A munkanélküliség mértéke a térségben jelentős. A munkavállalási korú népesség 8 százaléka 
regisztráltatta magát munkanélküliként 2002-ben, ami az országosnál közel 3 százalékponttal 
nagyobb. Nehéz helyzetüket jelzi, hogy közel felük tartósan van munka nélkül. A 
munkanélküliség mértékeinek térségen belüli különbségei nagyok, a munkalehetőségekhez és 
a roma lakosság számarányaihoz illeszkedően. A cigány lakosság körében a munkanélküliség 
4-5-szöröse a nem cigány lakosságénak, s előbbiek a munkaerő-piaci visszakerülésben is 
hátrányt szenvednek. A roma lakosság pályakezdő segélyekre való esélyei is rosszabbak, az 
érettségihez kötött kitétel miatt. 

A Tisza- mente szegényeinek, marginalizált helyzetben élő lakóinak nagy része tartós 
szegénységgel küszködő, társadalmilag kirekesztett helyzetben van. Ez a réteg nemcsak azért 
szegény, mert nem rendelkezik megfelelő nagyságú jövedelemmel. A kirekesztettség sokkal 
súlyosabb állapot, az érintett társadalmi csoportot alkotó emberek körében egyfajta 
létformaként definiálható a szegénység. A térség lakóinak marginalizált helyzete egyrészt a 
rendszerváltás terméke, nagy részük szegénysége viszont több évtizedre nyúlik vissza. 
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Az adatokból és a térségben folytatott vizsgálatokból kitűnik, hogy a Tisza megfelelő 
összekötő kapocs (lehet) a régióban. A Tisza-menti településkörben aktívabbak a városok, 
ami a helyi értelmiségi koncentráció mértékével is magyarázható. Ugyanakkor már a 
városokban is egyre nehezebb az elhelyezkedés, a térségből származó fiatalok növekvő része 
felsősokú tanulmányai után a Dunántúlon vagy a fővárosban vállal munkát. Ez a trend is 
alátámasztja, miért elengedhetetlenül szükséges a képzett, fiatal és munkaképes lakosság 
térségben maradását elősegítő programok és egyéb eszközök mielőbbi gyakorlati 
megvalósítása.  

A mezőgazdaság csökkenő súlya a gazdaság teljesítményében nagymértékben érinti a Tisza-
mente térségét, hiszen a népesség megélhetése, túlélése itt az önellátás forrását is jelentő 
termőföldhöz kapcsolódik. A mezőgazdaságban működő (99,25 % reprezentációjú) egyéni 
gazdaságok több mint kilenctizede vagy kizárólag, vagy elsősorban saját fogyasztásra termel. 
A gazdasághoz tartozó népesség 61 %-a nem végez más területen jövedelemszerző 
tevékenységet. A térség jelenlegi területhasználatát az 5. táblázat és a 24. ábra mutatja.  

Felszínborítás Terület (ha) Megoszlás (%) 
Mesterséges felszín 117218.0 5.16 
Szántó 1493664.7 65.72 
Gyep 98542.2 4.34 
Szőlő 9806.5 0.43 
Gyümölcs 21606.6 0.95 
Erdő 126062.0 5.55 
Mocsár, nádas 39892.1 1.76 
Egyéb mezőgazdasági terület 51643.1 2.27 
Egyéb természetes, félig természetes terület 254759.3 11.21 
Felszíni víz 59459.3 2.62 
Összesen 2272653.8 100.00 

5. táblázat. A Tisza-térség jelenlegi területhasználata. Forrás: CLC50 adatbázis. FÖMI. 

A tervezési terület iparosodottsága – a szocialista decentralizált, telephely-jellegű ipar 
összeomlását követően – alacsony maradt. Az élelmiszer-feldolgozó ágazat megújítása főleg a 
külföldi tőkéből történt. A hazai részvétel korlátozott a tőkehiány, illetve az uniós 
élelmiszerbiztonsági, környezet- és állatvédelmi feltételek részleges vagy teljes hiánya miatt. 

Nagy volumen és szerény jövedelem jellemző a térség turizmusára. A rendszerváltás óta nem 
változott meg az alapvető irányzat: a kiemelkedően magas turistaforgalomban rejlő gazdasági 
lehetőségeket a térség kis része, néhány települése tudja csak megfelelően kihasználni. A 
szerényebb bevételi részesedés okai elsősorban az elmaradott infrastruktúrában, az alacsony 
színvonalú szolgáltatásban, illetve a turizmus kedvezőtlen szerkezetében keresendők. 

A Tisza-térség felsőoktatási kínálata – hasonlóan az ország más részeihez – a munkaerőpiac 
igényeihez igazodva alakul. A képzési szerkezet és a szakmai kínálat megfelel az életen át 
tartó tanulás követelményeinek. A Tisza-mente integrált fejlesztésének erőforrása lehet az a 
tényező, mely szerint az elmúlt évtizedben a térségben szaporodtak és megerősödtek a 
környezetvédelmi és tájgazdálkodási szakok, kutatások. 

A vizsgált nagy kiterjedésű terület közlekedés-földrajzi szempontból kedvező fekvésű, határa 
részben megegyezik az ország szlovák, ukrán, román, szerb határszakaszaival, két helyen 
hármas határ is adódik. A térséget több jelentős közlekedési forgalmi irány érinti és metszi. 
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24. ábra A Tisza-térség jelenlegi területhasználata. Forrás: CLC50 adatbázis. FÖMI. 

A környezeti állapoton belül: a talajvizek, főként a rétegvizek veszélyeztetettsége a 
közcsatorna-hálózat, illetve a közműpótló megoldások térhódítása nélkül állandósuló 
probléma, ami teljes mértékben korlátozza a talajvizek, s költségessé teszi a rétegvizek 
hasznosítását. Az ivóvízellátást biztosító rétegvíz készletek is veszélyeztetettek, s a felszíni 
vízfolyások is csak korlátozottan alkalmazhatók, bár a hasznosítás mértéke esetenként teljesen 
fedi – esetenként meg is haladja - a megengedett értékeket. A beavatkozást igénylő 
szennyezett ivóvizű települések esetében az arzénnal terhelt rétegvizek a vizsgált térség 
Csongrád megyei és Békés megyei területein koncentrálódnak legnagyobb mértékben, 
valamint Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben vannak ilyen, 10-12 
településből álló területek. 

A talajállapot romlása a klimatikus és biogén tényezőkön túlmenően elsősorban az 
antropogén hatásokra vezethető vissza, úgymint a nem megfelelő agrotechnika 
megválasztása, a táj eltartó képességét meghaladó földhasználat alkalmazása, vagy a nem 
megfelelően kivitelezett kommunális hulladéklerakó környéki talajszennyeződések. Lokálisan 
számottevőek még a növekvő közlekedésből és az ipari levegőszennyezésből adódó 
terhelések is. 
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A Tisza-mente egyik legégetőbb problémája a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban 
képződő biológiai úton lebontható növényi és állati hulladékok lerakásának, hasznosításának 
kérdése. Kevés a komposztáló, biogáz-előállító és felhasználó, illetve bioenergia hasznosító 
létesítmények száma. A nap, a szél, a víz, a biomassza, a geotermikus energia és a 
kommunális hulladékok, a bennük rejlő energia és tápanyag felhasználásával helyben történő 
energiaellátást és hasznosítást tesz lehetővé, modern környezetvédelmi ipar elterjesztésével. 

A terület- és vidékfejlesztés intézményrendszere kiépült, bár továbbra is központilag vezérelt, 
mozaikos felépítésű és párhuzamosan működő. Az érdekérvényesítés, érdekképviselet 
alacsony szinten áll. Szükséges a tervek társadalmasítása, az EU csatlakozás kapcsán 
többletforrások bevonása, valamint a nemzetközi kapcsolatok ütemesebb fejlesztése.  

A térség további gyengesége az intézmények felkészültsége az összetett problémák integrált 
kezelésére, s szükséges az abszorpciós képesség növelése. 

Összességében a Tisza-mente gazdasági teljesítménye és népesség-megtartóképessége 
alacsony. Ebből az egységes képből kiemelkednek szigetek/centrumok, amelyek 
együttműködési képességük függvényében maguk után „húzzák” perifériájukat, közvetlen 
vidéküket. Az érintett térség települései – homogén gazdaságuk és egymástól való 
elszigeteltségük folytán – jelenleg nem egymás szövetségesei, hanem egymás versenytársai a 
megélhetésért való küzdelemben. A rendszerváltást követően a Tisza-mente településeinek 
jelentős része összeomlott gazdasággal, definiált munkapiaci-szociális státusszal került ki a 
kaotikus piacgazdaság körülményei közé, egyre távolabb kerülve a szerves fejlődés 
alapvetéseitől: az adottságokon, képességeken, adekvát léptéken nyugvó saját vidékgazdaság 
létrehozásától. Az átalakulás legnagyobb vesztesei a tiszai ártér falusi települései. A sokkoló 
helyzet feloldása, a vesztesek helyzetbehozása feltétele a térség felemelkedésének. [Lányiné 
Fogarasi, 2004] 

A térszerkezet vizsgálat az alábbi intézkedések megalapozását szolgálta: 

1. Környezetkímélő, az adottságokhoz alkalmazkodó termelési szerkezetváltás, 

2. Természet közeli, diverz, mozaikos tájszerkezet kialakítása az ártéri vízrendszer 
rehabilitálására alapozva, 

3. Degradációra érzékeny talajokon tájhasználat váltás (extenzifikáció, erdősítés 
gyepesítés), 

4. Természet közeli tájrészek fenntartása és növelése erdősítéssel, gyepesítéssel, 
mezőgazdasági területek extenzifikációja, az erdők természeti funkciójának 
visszaállítása, erdőstratégia kidolgozása. 

4 .1 . 2   A  T i sz a - t é r ség  a g r á r a l k a lma s sá g i -kö rnyeze t é rz é keny ség i -
e rdő te l e p í t é s  a l k a lma s ság i  e l emzé se  k apc sán  f e lme rü l ő  
módsze r t an i  k é rdé se k  

A regionális vizsgálat kapcsán az alábbi igények fogalmazódtak meg a kutatás módszertanára 
vonatkozóan: 

Tisztázni kellett az agráralkalmasság tekintetében kulcsszerepet betöltő talajtani adatbázisok 
használhatóságát regionális szinten. A különféle méretarányú és tartalmú talajtani adatbázisok 
(AGROTOPO, Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer [DKTiR]) nem használhatók 
direkt módon egymás alternatíváiként a léptékváltás kezelésére, elsősorban a talajok 
jellemzésének eltérő metodikája miatt. Jelen kutatásban a részletesebb térbeli felbontás miatt– 
a TAKI javaslatára – a DKTiR használatát céloztam meg. A DKTiR (azaz a Kreybig féle 
átnézetes talajtérképezés eredményeinek térinformatikai feldolgozása és reambulációja révén 
előálló térképi alapú talajtani információs rendszer) használata az elemzések miatt vált 
szükségessé, teljes adattartalma azonban nem állt rendelkezésre a tervezési terület egészére, 
csak kisebb mintaterületekre (Bodrogköz). A TAKI által helyi szinten a Bodrogközre, mint 
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mintaterületre kidolgozott hatfokozatú mezőgazdasági alkalmasság-értékek alapján meg 
kellett vizsgálni, hogy a terület egészére meglévő attribútumok segítségével milyen 
biztonsággal közelíthetők/becsülhetők a TAKI által megadott alkalmasság-értékek, majd az 
értékelést ki kellett terjeszteni a vizsgálati terület egészére.  

Az erőtelepítési kérdések miatt az agráralkalmasság és környezeti érzékenység mellett az 
erdészeti alkalmasságot is integrálnunk kellett az elemzésbe. Ennek szakmai megalapozását 
az ÁÉSZ (Állami Erdészeti Szolgálat) munkatársa (Halász Tibor) közreműködése tette 
lehetővé. 

A feladatok megvalósítása érdekében szükségesnek látszott az országos szinten kidolgozott és 
korábban alkalmazott „zónációs metodika” módosítása. Amiatt, hogy a Kreybig-térképek 
alapján – egyéb adatbázisok használata nélkül is – lehetőség van az agráralkalmasság 
közvetlen minősítésére, feleslegessé vált az egyes tényezők agráralkalmassági szempontból 
történő súlyozása.  

Az erdészet, mint „harmadik pólus” megjelenése pedig amiatt tette nehézkessé a korábbi 
súlyozásos metodikát, hogy a kétpólusú skálát (agráralkalmasság-környezeti érzékenység) 
csak a „térbe kinyitva” lehetett volna a harmadik pólus (az erdészeti alkalmasság) kezelésére 
is alkalmassá tenni. Ez viszont technikailag látszott nehezen kivitelezhetőnek. 

Mindezek alapján – jelen feladat megoldása érdekében – a földhasználat elemzésnek a 
háromféle területi értékelés együttes (integrált) alkalmazásán alapul metodikáját választottam. 
Az egyes szempontok értékelését az alábbi kutatócsoportok, kutatóintézetek végezték: 

• szántóföldi alkalmasság értékelése (MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet), 
• erdőtelepítési alkalmasság (ÁESZ Térségfejlesztési és Zöldövezeti Tervező Iroda), 
• környezeti érzékenység  (Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet). 

Az egyes tényezőket a szakértők 1-6-ig terjedő skálán értékelték (1: legkevésbé alkalmas, 
legkevésbé érzékeny; 6: legalkalmasabb, legérzékenyebb), valamint bizonyos területeket 
eleve kizártak a vizsgálatból (pl. települések). Így három olyan térképet kaptam, melyek 
mindegyike 6 kategóriával rendelkezik. 

A 3 (szántóföldi alkalmasság, erdőtelepítési alkalmasság, környezeti érzékenység) 
alaptérképet egymásra helyezve, majd az egyes kategóriák területének metszetét képezve 
olyan un. ökotípusokhoz jutottam, melyek mindegyike a három alaptényező lehetséges 
értékeinek (1-6) valamilyen kombinációját tartalmazza. Az egyes ökotípusok tehát legalább 
egy tényező tekintetében eltérnek egymástól. Az elvi lehetőség 73-on, azaz 343 féle ökotípus 
volt. Ebből valósan 273-féle, területtel rendelkező ökotípus keletkezett. Ez a sokaság még 
mindig túl nagynak és nehezen kezelhetőnek bizonyult, valamint az 1-6-ig terjedő skálán nem 
minden kategória között volt markáns különbség. Ezen indokok alapján az ökotípus képzést 
leegyszerűsítettem. 

Az egyszerűsítést az egyes kategóriák összevonásával végeztem el. Így mindegyik tényezőnél 
4 kategória maradt: „kizárt=0”, és 1-3 kategóriák az alkalmasságok (agrár-erdő) és a 
környezeti érzékenység minősítésére. Ekkor már csak 43-on, azaz 64 kombináció 
keletkezhetett, ebből 52 kombináció rendelkezett területtel. 

A megfelelő CORINE-50 kategóriákkal való egybevetés alapján az ökotípus kategóriák 
szerint jellemeztem a jelenlegi földhasználatot. 

Ezeket a kombinációkat értékeltem és az alábbi fő csoportokat hoztam létre: 

• jó illetve kiváló termőképességű agrárterületek 
• gyenge illetve közepes termőképességű agrárterületek 
• környezetileg érzékeny agrárterületek 
• erdőtelepítésre javasolt területek 
• védelmi célú erdőtelepítésre javasolt területek 
• erdőtelepítésre javasolt, környezetileg érzékeny területek 
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• jó illetve kiváló agrártermelési adottságú, vagy erdőtelepítésre javasolt területek 
• gyenge illetve közepes agrártermelési adottságú, vagy védelmi célú erdőtelepítésre 

javasolt területek 
• környezetileg érzékeny, jó agrártermelési adottságú, vagy erdőtelepítésre javasolt 

területek 
• gyenge agrártermelési és erdőtelepítési alkalmasságú, környezetileg érzékeny 

területek 
Megfogalmaztam az egyes ökotípus-kategóriák lehetséges / szükséges konverziós irányait, 
majd ezeket a CORINE-50 kategóriákhoz kötve meghatároztam a jelenlegi földhasználat 
változtatási irányait. 

A továbbiakban részletesen ismertetem a fenti metodika szerint végzett vizsgálat eredményeit. 

4.1.2.1  A szántóföldi alkalmasság meghatározása  

A szántóföldi alkalmasság meghatározására az 1:25.000-es Digitális Kreybig 
Talajinformációs Rendszert használtam. A MTA TAKI által részletes vizsgálat készült a 
Bodrogköz területére, felhasználva a Kreybig térképek talajfoltokhoz (térinformatikailag 
polygonokhoz) és talajszelvényekhez (térinformatikailag pontokhoz) tartozó adatait. Ezekből 
az alábbi kategóriákat hozták létre: 

• szántóföldi művelésre nem javasolt terület, 
• igen gyenge termőképességű terület, 
• gyenge termőképességű terület, 
• közepes termőképességű terület, 
• jó termőképességű terület, 
• kiváló termőképességű terület. 

A Tisza vízgyűjtőjére, a vizsgálati területre azonban csak a Kreybig polygon adatok álltak 
rendelkezésre: a fizikai és vízgazdálkodási, valamint a kémiai tulajdonságokat leíró adatok. 
Ismert továbbá a sekély termőrétegűség jelzését szolgáló index is, ez azonban a Bodrogköz 
területén szinte egyáltalán nem jelenik meg. Annak érdekében, hogy a fent felsorolt hat 
kategóriával – megbízhatóan – lehessen jellemezni az egész vízgyűjtőt, megvizsgáltam, hogy 
a TAKI munkatársai által a Bodrogköz területére vonatkozóan javasolt egyes szántóföldi 
alkalmassági kategóriák milyen fizikai-kémiai talajtulajdonság kombinációkkal becsülhetők. 
Arra voltam voltaképpen kíváncsi, hogy (területileg) mennyire fed át a TAKI által készített 
(részletesebb adatokra alapozott) kategorizálás azzal, ha ezt csupán két tényezőre – a fizikai 
és a kémiai tulajdonságokra – korlátozva végzem el.  

Az így készített, kizárólag a fizikai x kémiai kombinációkból levezetett (csak a Bodrogköz 
területére vonatkozó) kategóriák megbízhatósági vizsgálatának eredményeit a 6. táblázatban 
foglaltam össze: 

  A TAKI által felállított kategóriák 
 1 2 3 4 5 6 
1 99.4 2.5 4.4 1.4 0.0 0.0 
2 0.1 71.7 0.4 17.4 0.0 0.0 
3 0.1 6.5 95.0 21.9 6.0 8.5 
4 0.0 12.0 0.0 57.3 0.0 0.0 
5 0.1 6.1 0.0 1.7 93.6 0.1 L

ét
re
ho
zo
tt
 

ka
te
gó
ri
ák
 

6 0.0 0.8 0.0 0.0 0.2 91.2 

6. táblázat. A fizikai x kémiai kombinációkból levezetett kategóriák megbízhatósági vizsgálatának eredménye. 

A sötét mezők azt mutatják, hogy a pixelek hány százaléka került a vizsgálat során helyes 
osztályba, azaz a kétféle adatbázis használat között mekkora a területi azonosság. Látható, 
hogy az 1, 3, 5 és 6. kategóriák esetében 90 %-nál magasabb arányban egyezett a kétféle 
adatkészlettel leírt területek nagysága. A 2. kategóriánál is elfogadható ennek a szintje és 
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egyedül a 4. kategória esetében mondható el, hogy a „közepes termőképességű területek”-et 
nem sikerült ugyanolyan arányban leírni a Kreybig fizikai és kémiai adataival, mint ahogyan 
ez a részletesebb adatkészlet esetében történt. 

Ezek alapján készült el az a mátrix, ami a különböző kombinációk szántóföldi alkalmasságát 
mutatja. Természetesen voltak „üres” cellák, amelyek nem fordultak elő a Bodrogközben, de 
a vízgyűjtőn igen. Ezeket szintén a TAKI munkatársai értékelték, azaz besorolták őket a 
megfelelő kategóriákba. Mindezek alapján a 7. táblázat szerinti kategorizálást használtam a 
szántóföldi alkalmasság térképének az elkészítéséhez. 
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Fizikai paraméterek  Magyarázat: 

 

(1) szántóföldi művelésre nem javasolt terület, 

(2) igen gyenge termőképességű terület, 

(3) gyenge termőképességű terület, 

(4) közepes termőképességű terület, 

(5) jó termőképességű terület, 

(6) kiváló termőképességű terület, 

(x) vizsgálatból kizárt. 
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Túlnyomóan semleges vagy gyengén lúgos, 
mésszel telített talajok 

6 6 4 5 3 5    1    x 

Túlnyomóan savanyú, mésszel telítetlen 
feltalajú, az altalajban már a felszínhez 
közel szénsavas meszet tartalmazó talajok. 

5 5 3 4 3     1    x 

Túlnyomóan savanyúbb, telítetlen talajok, 
melyek altalaja a felszín közelében nem 
tartalmaz szénsavas meszet. 

4 3 3 3 2   1  1    x 

Szántóföldi művelésre alkalmas szikes t. 
Fel-talajuk általában savanyú, mésszel 
többnyire javíthatók. A termőr. vast. 50 cm 
vagy több. 

        3     x 

Szántóföldi művelésre kevéssé vagy fel-
tételesen alkalmas szikes talajok. Mésszel 
feltételesen javíthatók. Termőr. vast. 30-50 
cm 

        2     x 

Szántóföldi művelésre alkalmatlan szikes 
talajok, mésszel nem javíthatók 

        1     x 

Futóhomok              x 

Köves, sziklás talajok       1 1      x 

Időszakosan vízállásos, vízjárta területek           1   x 

Erdők            3  x 

Tavak, nádasok, folyóvizek             1 x 
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Települések x x x x x x x x x x x x x x 

7. táblázat. A fizikai x kémiai tulajdonságok, mint a szántóföldi termelési  
alkalmasságot meghatározó paraméterek. 
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A vizsgálatból kizártuk a Corine 50 alábbi kategóriáit: 

• 1111-1423   Mesterséges felszín kategóriái, 
• 3111-3139, 3241-3245 Erdőterületek. 

Az eredménytérképet a 15. térképmelléklet szemlélteti. 

A szántóföldi alkalmasság térképének területi statisztikáját a 8. táblázatban foglaltam össze:  

Alkalmassági kategória ha % 
vizsgálatból kizárt terület 264 304 11,7 
szántóföldi művelésre nem javasolt terület 313 094 13,9 
igen gyenge termőképességű terület 154 042 6,8 
gyenge termőképességű terület 661 293 29,3 
közepes termőképességű terület 113 294 5,0 
jó termőképességű terület 309 020 13,7 
kiváló termőképességű terület 441 525 19,6 
Összesen 2 256 572 100,0 

8. táblázat. A szántóföldi alkalmasság térképének területi statisztikája. 

4.1.2.2  Az erdőtelepítési alkalmasság meghatározása  

Az erdőtelepítési alkalmasságot a gazdasági alkalmasság és az erdők környezeti érzékenysége 
alapján határoztuk meg. Az egyes tényezők pontszámokat kaptak, melynek összege maximum 
8 pont lehetett. A pontok alapján az alábbi kategóriák keletkeztek: 

• Erdőtelepítésre nem javasolt terület (1 pont), 
• Erdőtelepítésre feltételesen (védelmi célból) figyelembe vehető terület (2 pont), 
• Erdőtelepítésre figyelembe vehető terület (3 pont), 
• Erdőtelepítésre elsősorban figyelembe vehető terület (4 pont), 
• Erdőtelepítésre indokolt terület (5 pont), 
• Erdőtelepítésre feltétlenül indokolt terület (6-8 pont). 

A gazdasági alkalmasság – a szántóföldi alkalmassághoz hasonlóan – részben  

• a Kreybig talajtérkép alapján (lásd 9. táblázat), részben pedig 
• az erdészeti klímazónákat figyelembe véve alakult ki. Amennyiben a terület a 

kocsánytalan tölgyes-cseres klímába tartozott, 2 pontot kapott. 
Kizáró tényező volt: 

• a sekély termőrétegűség, valamint 
• ha a területen felszíni víz vagy jelenlegi erdő található. 

Mindezek alapján a 9. táblázat szerinti – fizikai, kémiai – kategorizálást használtam az 
erdőtelepítési alkalmasság térképének az elkészítéséhez. 
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 Fizikai paraméterek 

Magyarázat: 

 

A táblázatban szereplő számok pontszámok, az 
erdőtelepítés gazdasági alkalmasságának 
értékeléséhez járulnak hozzá erdészeti klímazónákkal 
együtt. 
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Túlnyomóan semleges vagy gyengén lúgos, mésszel 
telített t. 

3 2 1 2 1 2    1  

Túlnyomóan savanyú, mésszel telítetlen feltalajú, az 
altalajban már a felszínhez közel szénsavas meszet 
tartalmazó talajok. 

4 3 1 2 1     1  

Túlnyomóan savanyúbb, telítetlen talajok, melyek altalaja 
a felszín közelében nem tartalmaz szénsavas meszet. 

4 3 1 3 2   1  2  

Szántóföldi műv. alkalmas szikes t. Fel-talajuk általában 
savanyú, mésszel többnyire javíthatók. A termőr. vast. 50 
cm vagy több. 

        1   

Szántóföldi művelésre kevéssé vagy fel-tételesen alkalmas 
szikes talajok. Mésszel feltételesen javíthatók. Termőr. 
vast. 30-50 cm. 

        0   

Szántóföldi műv. alkalmatlan szikes t., mésszel nem 
javíthatók. 

           

Futóhomok            

Köves, sziklás talajok       1 1    

K
ém

ia
i p
ar
am

ét
er
ek
 

Időszakosan vízállásos, vízjárta területek           2 

9. táblázat. A fizikai x kémiai tulajdonságok, mint az erdőtelepítési alkalmasságot meghatározó paraméterek. 
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A környezeti érzékenység erdészeti szempontú értékelése az alábbi paraméterek pontozásából 
alakult ki: 

• a Kreybig térkép vízgazdálkodási és fizikai tulajdonságai: 
o Jó víztartó és vízvezető képességű talajok (0 pont), 
o Közepes vízvezető képességű, a vizet erősebben tartó talajok (0 pont), 
o Gyenge vízvezető kép., a vizet erősen tartó, erősebben repedező t. (0 pont), 
o Nagy vízvezető képességű, még jó víztartó talajok (1 pont), 
o Igen nagy vízvezetőképességű, gyengén víztartó talajok (2 pont), 
o Jó vízvezetőképességű, a vizet igen erősen tartó talajok (0 pont), 
o Köves felszín (2 pont), 
o Kavicsos felszín (2 pont), 
o Szikes talajok (0 pont), 
o Tőzeges talajok (1 pont). 

• Erdősztyepp klíma területei (1 pont), 
• Felszíni vízvédelmi területek: 

o Vízparti üdülőterületek (0 pont), 
o Az 1995. évi LVII. tv. szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek 

középvízi mederétől számított 0.25 km széles parti sávja (2 pont), 
o Duna és Tisza közvetlen vízgyűjtőterülete (hullámtér) (1 pont), 
o Az 1995. évi LVII. tv. szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek 

középvízi mederétől számított 0.25-1.0 km közötti parti sávja (1 pont), 
o Ipari területek (kisvízfolyások) (0 pont), 
o Öntözővíz bázisok (0 pont), 

• Felszín alatti vízvédelmi területek: 
• Üzemelő és távlati ivóvízbázisok (2 pont), 
• Azok a karsztos területek, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, 

dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók (0 pont), 
• Üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ha nem tartoznak az l. kategóriába (1 pont), 
• Minden olyan karsztos terület, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, 

mész- és dolomitmárga képződmények találhatók (0 pont), 
• Minden olyan terület, ahol a fő rétegvízadó összlet teteje a felszíntől számítva 50 m-

nél kisebb mélységben van (1 pont), 
• Minden olyan terület, ahol nincs fő vízadó képződmény, de a felszín közelében jó 

(legalább homoknak megfelelő) vízadó réteg található (0 pont), 
A kizáró tényezőket a 6. melléklet tartalmazza: 

Az erdőtelepítési alkalmasság térképének területi statisztikáját a 10. táblázatban foglaltam 
össze:  

Alkalmassági kategória Ha % 
vizsgálatból kizárt terület 794 199 35,2 
erdőtelepítésre nem javasolt terület 132 803 5,9 
erdőtelepítésre feltételesen figyelembe vehető terület  250 900 11,1 
erdőtelepítésre figyelembe vehető terület 167 026 7,4 
erdőtelepítésre elsősorban figyelembe vehető terület 305 817 13,6 
erdőtelepítésre indokolt terület  363 286 16,1 
erdőtelepítésre feltétlenül indokolt terület  242 541 10,7 
Összesen 2 256 572 100,0 

10. táblázat. Az erdőtelepítési alkalmasság térképének területi statisztikája. 

Az eredménytérképet a 16. térképmelléklet szemlélteti. 
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4.1.2.3  A környezeti érzékenység értékelése 

A környezeti érzékenység kategóriáit a Tisza-völgyre korábban készült megalapozó 
földhasználati tanulmány környezeti érzékenységi (szintetizált) térképe alapján állítottam elő. 
Az akkori vizsgálat szerint a területen a minimális pontszám 1, a maximális pontszám 84 volt. 
Ebből 6 egyenlő osztályközű kategóriát alakítottam ki, az alábbiak szerint: 

• Környezetileg nem érzékeny (1-14 pont), 
• Környezetileg igen enyhén érzékeny (15-28 pont), 
• Környezetileg enyhén érzékeny (29-42 pont), 
• Környezetileg közepesen érzékeny (43-56 pont), 
• Környezetileg jelentősen érzékeny (57-70 pont), 
• Környezetileg igen jelentősen érzékeny (71-84 pont). 

A vizsgálatból kizártam a Corine 50 alábbi kategóriáit: 

• 1111-1423  Mesterséges felszín kategóriái. 
A környezeti érzékenység alapparamétereit a 7. melléklet tartalmazza. 

A környezeti érzékenység térképének területi statisztikáját a 11. táblázatban foglaltam össze:  

Alkalmassági kategória ha % 
Vizsgálatból kizárt 108 475 4,8 
környezetileg nem érzékeny 710 063 31,5 
környezetileg igen enyhén érzékeny 710 525 31,5 
környezetileg enyhén érzékeny 357 203 15,8 
környezetileg közepesen érzékeny 265 206 11,8 
környezetileg jelentősen érzékeny 98 760 4,4 
környezetileg igen jelentősen érzékeny 6 340 0,3 
Összesen 2 256 572 100,0 

11. táblázat. A környezeti érzékenység térképének területi statisztikája. 

Az eredménytérképet a 17. térképmelléklet szemlélteti. 
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4 .1 . 3  Az  öko t í pu sok  l é t r ehozá s a  

Annak érdekében, hogy „kezelhető” számú ökotípus alakuljon ki, mindhárom tényező 
esetében a 6 kategórát három kategóriára vontam össze (természetesen a vizsgálatból kizáró 
tényezőket továbbra is külön kezelve). Az összevonás a 12. táblázat szerint történt: 

 

Erdőtelepítési  
alkalmasság  

Környezeti érzékenység Szántóföldi alkalmasság 

Vizsgálatból kizárt:  0 
erdőtelepítésre nem 
javasolt terület 1 

környezetileg nem 
érzékeny 

szántóföldi művelésre 
nem javasolt terület 1 

erdőtelepítésre 
feltételesen figyelembe 
vehető terület  

környezetileg igen 
enyhén érzékeny 

1 igen gyenge 
termőképességű terület 

erdőtelepítésre 
figyelembe vehető terület 

2 
környezetileg enyhén 
érzékeny 

gyenge 
termőképességű terület 

erdőtelepítésre elsősorban 
figyelembe vehető terület 

környezetileg 
közepesen érzékeny 

2 
közepes 
termőképességű terület 

2 

erdőtelepítésre indokolt 
terület  

környezetileg 
jelentősen érzékeny 

jó termőképességű 
terület 

erdőtelepítésre feltétlenül 
indokolt terület  

3 

környezetileg igen 
jelentősen érzékeny 

3 

kiváló termőképességű 
terület 

3 

12. táblázat. Az ökotípusok egyszerűsítésének módja. 

A vizsgálat területi egysége az 1 ha-os pixel volt. Minden egyes pixelre meghatároztam 
mindhárom tényező szerinti meghatározottságot és ezeket kódokkal fejeztem ki. A kódolás a 
következő sorrendben történt:  

• erdészeti alkalmasság 
• környezeti érzékenység 
• szántóföldi alkalmasság 

Pl: a 132-es kód erdőtelepítésre nem javasolt, magas környezeti érzékenységű, közepes 
szántóföldi alkalmasságú területet jelent. A vizsgálati területet tekintve 52 kombináció jött 
létre, melyeket az alábbi 10 jellemző földhasználati kategóriába vontam össze, az alábbiak 
szerint: 

1. „jó illetve kiváló termőképességű agrárterületek” 

Ezt a minősítést kapta egy terület, ha a szántóföldi alkalmasság 3-as volt és a többi kategória 
kisebb vagy egyenlő, mint 2. 

2. „gyenge illetve közepes termőképességű agrárterületek ”:  

a szántóföldi alkalmassági dominancia erősebb az erdőtelepítési dominanciánál, a terület 
gyenge vagy közepes termőképességű. Ezt a minősítést kapta egy terület, ha a szántóföldi 
alkalmasság 2-es volt és a többi kategória kisebb vagy egyenlő, mint 1. 

3. „környezetileg érzékeny agrárterületek”:   

jó, illetve kiváló termőképességű területek magas környezetérzékenységi 
meghatározottsággal, amit a földhasználat során mindenképpen figyelembe kell venni 

Ezt a minősítést kapta egy terület, ha a szántóföldi alkalmasság 3-as volt, az erdészeti 
alkalmasság kisebb vagy egyenlő, mint 2, de a környezeti érzékenység szintén 3-as értéket 
vitt az ökotípus jellemzésébe. 
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4. „erdőtelepítésre javasolt területek”:  

Ezt a minősítést kapta egy terület, ha az erdészeti alkalmasság 3-as volt és a többi kategória 
kisebb vagy egyenlő, mint 2. 

5. „védelmi célú erdőtelepítésre javasolt területek”:  

Az erdőtelepítési dominancia erősebb  a szántóföldi alkalmassági dominanciánál, a terület 
erdőtelepítésre figyelembe vehető. Ezt a minősítést kapta egy terület, ha az erdészeti 
alkalmasság 2-es volt és a többi kategória kisebb vagy egyenlő, mint 1. 

6. „erdőtelepítésre javasolt, környezetileg érzékeny területek”:  

Erdőtelepítésre indokolt területek magas környezetérzékenységi  meghatározottsággal, amit a 
földhasználat során mindenképpen figyelembe kell venni. Ezt a minősítést kapta egy terület, 
ha az erdészeti alkalmasság 3-as volt, a szántóföldi alkalmasság kisebb vagy egyenlő, mint 2, 
de a környezeti érzékenység szintén 3-as értéket vitt az ökotípus jellemzésébe. 

7. „jó illetve kiváló agrártermelési adottságú, vagy erdőtelepítésre javasolt területek”:  

A területnek az erdőtelepítési és a szántóföldi növénytermesztési alkalmassági dominanciája 
egyaránt jellemző, mindkét meghatározottsághoz kiváló adottságok tartoznak. Ezt a 
minősítést kapta egy terület, ha mind a szántóföldi alkalmasság, mind az erdészeti 
alkalmasság 3-as volt és a környezeti érzékenység kisebb vagy egyenlő, mint 2. 

8. „gyenge illetve közepes agrártermelési adottságú, vagy védelmi célú erdőtelepítésre 
javasolt területek”:  

Mind az erdőtelepítési alkalmasság, mind a szántóföldi alkalmasság közepes. Ezt a minősítést 
kapta egy terület, ha mind a szántóföldi alkalmasság, mind az erdészeti alkalmasság 2-es volt 
és a környezeti érzékenység kisebb vagy egyenlő, mint 1. 

9. „környezetileg érzékeny, jó agrártermelési adottságú, vagy erdőtelepítésre javasolt 
területek”:  

Mind erdőtelepítésre indokolt terület, mind a szántóföldi növénytermesztésre alkalmas terület, 
magas környezetérzékenységi meghatározottsággal, amit a földhasználat során mindenképpen 
figyelembe kell venni. Ezt a minősítést kapta egy terület, ha mindhárom érték 3-as volt. 

10. „gyenge agrártermelési és erdőtelepítési alkalmasságú, környezetileg érzékeny területek”:  

A környezeti érzékenység dominál, vagy közepes és gyenge termelési adottságok esetén 
ugyanakkora súllyal határozza meg a területet. Ezt a minősítést kapta egy terület, ha a 
környezeti érzékenység 3-as vagy 2-es és a többi kategória kisebb vagy egyenlő, mint 2. 
Avagy a környezeti érzékenység 1-es vagy 0-ás és a többi kategória kisebb vagy egyenlő, 
mint 1. 

000 – a továbbiakban nem vizsgált terület 

A felállított földhasználati kategóriák területének kimutatását a 13. táblázatban foglaltam 
össze: 

Sor-
szám 

A terület meghatározottsága 
Terület 
(ha) 

Terület  
(%) 

1. „jó illetve kiváló termőképességű agrárterületek”  243 675 10,8 
2. „gyenge illetve közepes termőképességű agrárterületek ”: a 

szántóföldi alkalmassági dominancia erősebb az erdőtelepítési 
dominanciánál, a terület gyenge vagy közepes termőképességű 156 097 6,9 

3. „környezetileg érzékeny agrárterületek ”:  jó, illetve kiváló 
termőképességű területek magas környezetérzékenységi 
meghatározottsággal, amit a földhasználat során 
mindenképpen figyelembe kell venni 2 829 0,1 

4. „erdőtelepítésre javasolt területek” 400 533 17,7 
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Sor-
szám 

A terület meghatározottsága 
Terület 
(ha) 

Terület  
(%) 

5. „védelmi célú erdőtelepítésre javasolt területek ”: az 
erdőtelepítési dominancia erősebb a szántóföldi alkalmassági 
dominanciánál, a terület erdőtelepítésre figyelembe vehető 29 345 1,3 

6. „erdőtelepítésre javasolt, környezetileg érzékeny területek”: 
erdőtelepítésre indokolt területek magas 
környezetérzékenységi meghatározottsággal, amit a 
földhasználat során mindenképpen figyelembe kell venni 7 628 0,3 

7. „jó illetve kiváló agrártermelési adottságú, vagy 
erdőtelepítésre javasolt területek”: a területnek az 
erdőtelepítési és a szántóföldi növénytermesztési alkalmassági 
dominanciája egyaránt jellemző, mindkét 
meghatározottsághoz kiváló adottságok tartoznak  497 667 22,1 

8. „gyenge illetve közepes agrártermelési adottságú, vagy 
védelmi célú erdőtelepítésre javasolt területek”: mind az 
erdőtelepítési alkalmasság, mind a szántóföldi alkalmasság 
közepes 234 115 10,.4 

9. „környezetileg érzékeny, jó agrártermelési adottságú, vagy 
erdőtelepítésre javasolt területek”: mind erdőtelepítésre 
indokolt terület, mind a szántóföldi növénytermesztésre 
alkalmas terület magas környezetérzékenységi 
meghatározottsággal, amit a földhasználat során 
mindenképpen figyelembe kell venni 1 243 0,1 

10. „gyenge agrártermelési és erdőtelepítési alkalmasságú, 
környezetileg érzékeny területek”: a környezeti érzékenység 
dominál, vagy közepes és gyenge adottságok esetén 
ugyanakkora súllyal határozza meg a területet 582 798 25,8 

11. „Nem értelmezett”: minden vizsgálati szempontból kizárt 
terület, többnyire települések, beépített területek 100 642 4,5 

 Összesen 2 256 572 100.0 

13. táblázat. A felállított földhasználati kategóriák területének kimutatása. 

A teljes ökotípus táblázatot a 8. melléklet tartalmazza, az összevont ökotípusok térképét a 18. 
térképmelléklet. 

4 .1 . 4   A  fö l dha szná l a t i  konve rz iók  meg foga lmazá s a  

A kialakított 10 területi kategóriának megfelelően konverziós javaslatot fogalmaztunk meg 
szántó és gyep művelési ágakra. A Corine 50 nomenklatúráját figyelembe véve az alábbi 
területi kategóriákra tettünk javaslatot: 

• 2111 Nagytáblás szántóföldek 
• 2112 Kistáblás szántóföldek 
• 2121 Állandóan öntözött szántó területek 

Ezek adottságkategóriák szerinti terület-kimutatását a 14. táblázat tartalmazza: 

 

Földhasználati kategóriák 
 

Nagytáblás 
szántóföldek 

(ha) 

Kistáblás 
szántóföldek 

(ha) 

Állandóan 
öntözött 
szántó 
területek 
(ha) 

ÖSSZESEN 
(ha) 

1. jó illetve kiváló termőképességű 
agrárterületek 114435 54556 15240 184231 



 

~ 68 ~ 

2. gyenge illetve közepes termőképességű 
agrárterületek 62614 20314 5081 88009 

3. környezetileg érzékeny agrárterületek 559 1129 16 1704 
4. erdőtelepítésre javasolt területek 207256 121881 153 329290 
5. védelmi célú erdőtelepítésre javasolt 

területek 13513 4751 26 18290 
6. erdőtelepítésre javasolt, környezetileg 

érzékeny területek 1921 1879 1 3801 
7. jó illetve kiváló agrártermelési 

adottságú, vagy erdőtelepítésre javasolt 
területek 310798 161140 1219 473157 

8. gyenge illetve közepes agrártermelési 
adottságú, vagy védelmi célú 
erdőtelepítésre javasolt területek 173052 44813 160 218025 

9. környezetileg érzékeny, jó 
agrártermelési adottságú, vagy 
erdőtelepítésre javasolt területek 479 612 - 1092 

10. gyenge agrár- és erdőtelepítési 
alkalmasságú, környezetileg érzékeny 
területek 112670 39662 577 152909 

 Összesen 997297 450737 22474 1470508 

14. táblázat. A különböző ökotípusok területi statisztikája szántóterületeken. 

A konverzió megfogalmazásakor az alábbi érvek mentén döntöttem:  

• a térségben alacsony a gyepterületek aránya,  viszont magas ezen belül  a természetes 
gyepek aránya (Hortobágy), ezért a gyepterületek rovására semmilyen konverziót 
nem javasoltam, 

• azokon a területeken, ahol mind a szántóföldi alkalmasság, mind az erdőtelepítési 
alkalmasság kiváló, azért került mégis intenzív szántó javaslat, mert az erdőtelepítési 
javaslatnak illeszkednie kellett az Országos Erdőtelepítési Koncepcióhoz, így a 
térségre vetített erdőtelepítési arány nem haladhatott meg egy bizonyos területi 
kiterjedést,  

• a gyenge illetve közepes agrártermelési adottságú, vagy védelmi célú erdőtelepítésre 
javasolt területeknél illetve a környezetileg érzékeny, jó agrártermelési adottságú, 
vagy erdőtelepítésre javasolt területeknél a kistáblás szántókra véderdő került, mivel a 
térségben cél a táj mozaikosságának növelése, 

• az erdőtelepítésre alkalmas területeken az öntözött szántókra két okból nem tettem 
javaslatot: részben igen kicsi a területi hányaduk, részben pedig ezeken a területeken 
jelentős beruházásokat végeztek az öntözési rendszer kiépítése érdekében, ezért ezen 
a térségben ezt a 180 hektárt nem bolygattam. 

A konverziós javaslat elkészítése szintén a GRID-dé konvertált térképek összevetésével 
készült: először a szántóföldi kategóriákat kódoltam három jegyű számokkal (100, 200, 300) 
majd ezekhez hozzáadtam az ökotípus kódokat (1-10). Így három jegyű számokat kaptam, 
melynek első jegye a szántóföldi besorolást, második és harmadik jegye az ökotípust adja. 
Annak érdekében, hogy a térképek könnyen megjeleníthetők legyenek az összeadott GRID 
attribútum táblájában újra szétválogattam az eredeti tulajdonságokat. Ezt a legkönnyebben 
úgy tudom megoldani, ha a számokat stringgé konvertálom, majd a két legegyszerűbb 
stringművelettel (vágás jobbról, illetve balról) két oszlopba szétvágom az összetett kódot. 

A konverziós javaslatot a 15. táblázatnak megfelelően készítettem el. 
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Földhasználati kategóriák 
 

Nagytáblás 
szántóföldek 

 

Kistáblás 
szántóföldek 

 

Állandóan 
öntözött 
szántó 
területek 

1. jó illetve kiváló termőképességű agrárterületek 1 1 1 
2. gyenge illetve közepes termőképességű 

agrárterületek 2 2 3 
3. környezetileg érzékeny agrárterületek 2 2 3 
4. erdőtelepítésre javasolt területek 4 4 - 
5. védelmi célú erdőtelepítésre javasolt területek 5 5 - 
6. erdőtelepítésre javasolt, környezetileg érzékeny 

területek 5 5 - 
7. jó illetve kiváló agrártermelési adottságú, vagy 

erdőtelepítésre javasolt területek 1 1 1 
8. gyenge illetve közepes agrártermelési adottságú, 

vagy védelmi célú erdőtelepítésre javasolt 
területek 2 2 3 

9. környezetileg érzékeny, jó agrártermelési 
adottságú, vagy erdőtelepítésre javasolt területek 2 2 3 

10. gyenge agrártermelési és erdőtelepítési 
alkalmasságú, környezetileg érzékeny területek 3 3 3 
 

Jelmagyarázat: 

1 – intenzív szántó 
2 – extenzív szántó 
3 – gyep 
4 – gazdasági erdő telepítés 
5 – véderdő telepítés 
nem teszünk konverziós javaslatot 

15. táblázat. Művelési ág változtatási javaslat az egyes ökotípusok szerint. 

A 15. táblázat értelmezése szerint tehát pl. azokon a területeken, ahol nagytáblás 
szántóterületek találhatók és a terület a „jó illetve kiváló termőképességű agrárterületek” 
kategóriával jellemezhető, a szántóterületek intenzív használatát javasoltam. Azokon a 
területeken viszont, melyek „gyenge agrár- és erdőtelepítési alkalmasságúak, környezetileg 
érzékenyek”, gyeptelepítést javasoltam. A védelmi célú erdőtelepítésre javasolt területeken 
kívül ugyanezen földhasználatot javasoltam az „erdőtelepítésre javasolt, környezetileg 
érzékeny területek”-en, valamint azokon a kistáblás szántókon, melyek a „gyenge illetve 
közepes agrártermelési adottságú, vagy védelmi célú erdőtelepítésre javasolt területek” 
illetve a „környezetileg érzékeny, jó agrártermelési adottságú, vagy erdőtelepítésre javasolt 
területek” kategóriákba esnek. Az egyéb (gazdasági) célú erdőtelepítésre javasolt területeken 
kívül ugyanezen földhasználatot javasoltam azokon a kistáblás szántókon, melyek „jó illetve 
kiváló agrártermelési adottságú, vagy erdőtelepítésre javasolt területek” kategóriájába esnek. 
A konverziós javaslatokat a 19-22. térképmelléklet tartalmazza, a konverziók összesített 
terület-kimutatását a 16. táblázatban foglaltam össze: 
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Földhasználati 
kategóriák 

 

Nagytáblás 
szántóföldek 

(ha) 

Kistáblás 
szántóföldek 

(ha) 

Állandóan 
öntözött 
szántó 
területek 
(ha) 

ÖSSZESEN 
(ha) 

ÖSSZESEN 
(%) 

Intenzív szántó 425 233 215 696 16 459 657 388 45 
Extenzív szántó 236 704 66 868  303 572 21 
Gyep 112 670 39 662 5 835 158 167 11 
Gazdasági erdő 207 256 121 881  329 137 22 
Véderdő 15 434 6 630  22 064 2 
Összesen 997 297 450 737 22 474 1 470 508 100 

16. táblázat. A konverziós javaslat területi statisztikája. 
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4 .2   ÉRZÉKENY  TERMÉSZET I  TERÜLETEK  INFORMÁCIÓS  RENDSZERE  

Az Érzékeny Természeti Területek támogatása a területalapú támogatások rendszerében a 
második pilléres, a kötelezően bevezetendő agrár-környezetgazdálkodási kifizetések egyik 
jogcímeként helyezkedik el. Európában először Angliában került kidolgozásra és bevezetésre 
1987-ben, Environmentally Sensitive Areas (ESA) néven. Magyarországon a Nemzeti Agrár-
környezetgazdálkodási Program (NAKP) keretében indulhatott el ez a támogatási rendszer 
2002-ben.   

Az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény vezeti be az ESA rendszerhez 
hasonló Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) fogalmát. A törvény 53/3/c pontja szerint 
„érzékeny természeti terület az olyan extenzív művelés alatt álló terület, amely a 
természetkímélő gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az élőhelyek védelmét, 
a biológiai sokféleség fennmaradását, a tájképi és kultúrtörténeti értékek megóvását 
szolgálja.” [Ángyán et al., 2003] 

A Természetvédelmi Hivatal koordinálásával a Nemzeti Park Igazgatóságok kollégái – a 
jogszabálynak megfelelően – az alábbi kategóriákhoz tartozó területeket határolták le: 

Kiemelt területek: ahol nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti értékek jelentős 
állománya fordul elő, amelynek fennmaradása már középtávon (5-10 év) is kétséges, 
amennyiben a természetkímélő gazdálkodás nem részesül támogatásban. 

Fontos területek: ahol országos viszonylatban jelentős természeti, táji és kultúrtörténeti 
értékek fordulnak elő, amelyek fennmaradása, vagy állapotának javítása érdekében a 
természetkímélő gazdálkodás támogatása szükséges. 

Lehetséges területek: ahol jelentős az extenzív mezőgazdasági élőhelyek aránya, de a 
természeti, táji és kultúrtörténeti értékek jelentősége kisebb, illetve olyan területek, hol az 
extenzív gazdálkodás ösztönzésével a terület természeti értéke növelhető lenne. 

Az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) rendszere a gazdákkal kötött 5 éves szerződések 
keretében igyekszik a természetvédelem és a mezőgazdálkodás – egy adott területen 
együttesen megjelenő – érdekeit érvényesíteni az ökológiai és ökonómiai fenntarthatóság 
szempontjai mentén. 

Ennek hatékony működtetése olyan információs rendszer létrehozását és fenntartását igényli, 
amely képes: 

• az ÉTT-ek területeinek parcella-szintű azonosítására és a változások 
nyomonkövetésére, 

• a gazdálkodás műveleteinek, anyagfelhasználásainak és hozamainak a 
nyilvántartására (táblatörzskönyv), 

• az 5 éves, de a tényadatok alapján folyamatosan aktualizálható („adaptív szemléletű”) 
agrárkörnyezeti üzemtervek rögzítésére és nyilvántartására, 

• a gazdálkodók területén feltérképezett természetvédelmi értékek nyilvántartására, 
• az adminisztratív ellenőrzés adatigénye kielégítésére, 
• az agrárkörnyezeti programban vállalt feladatok teljesítésének ellenőrzésére, 
• a természetvédelmi szempontok teljesülését bemutató monitoring rendszer 

működtetésére és  
• a nyilvántartott adatok alapján több szempontú elemzések és összefüggés-vizsgálatok 

elvégzésére. 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által üzemeltetett területi nyilvántartás alapját 
képező blokkrendszer elsődleges célja a 100 %-os adminisztratív ellenőrzés 
végrehajthatósága. Az adminisztratív ellenőrzés keretében végrehajtott keresztellenőrzések 
arra adnak választ, hogy: 

• a földhasználó a támogatásra valóban jogosult-e, 



 

~ 72 ~ 

• egy fizikai blokkon belül nem történt-e túligénylés, 
• ugyanaz a terület nem lett-e túl támogatva, az esetlegesen több forrásból származó 

támogatások összekombinálhatók-e. 
Ezeket a kérdéseket a rendszer természetesen blokk szinten képes megválaszolni. A parcella 
szintű ellenőrzés a kockázatelemzésen alapuló 5 %-os helyszíni ellenőrzés során valósulhat 
meg. Az ország területi, táji adottságaitól függően a fizikai blokkok mérete és az átlagos 
bennük foglalt parcellák száma eltérő. Nagyparcellás területen kevesebb parcella és nagyobb 
blokkméret a jellemző, míg egy mozaikos tájszerkezet esetén nő az egy blokkban 
elhelyezkedő parcellák száma és csökken a blokkméret. Elmondható azonban, hogy az 
országot illetően az átlagos blokkméret 30-40 ha. 

Az igénylések térképi megjelenítése úgy történik, hogy az MVH által kiküldött ortofotó alapú 
blokktérképre jelölik be a földhasználók a támogatandó parcelláikat. Ezekből csak azokat 
vektorizálja a hivatal visszaküldés után, amelyek beleesnek az 5 %-os helyszíni ellenőrzésbe. 
Ezek persze évek alatt (~20 év) az egész ország területét lefedik majd.  

Az Érzékeny Természeti Területek esetében igen hangsúlyos minden szerződött parcella 
fizikai elhelyezkedése, hiszen az egyes védendő értékek (fészkek, növénytársulások, 
jellegzetes tájképi elemek, történelmi emlékek) pontos helye sokkal kisebb léptékű, minthogy 
azt csak blokkszinten tartsuk nyilván. A parcellaszintű nyilvántartás elengedhetetlen alapja a 
monitoring rendszer működtetésének is, hiszen itt is a környezeti állapottal kapcsolatos 
számszerű mutatók (fajszám, egyedszám) szintén parcellához kötve lesznek pontosan 
regisztrálhatók és nyomon követhetők. 

Ezek az igények vezettek annak a fejlesztésnek a megvalósításához, amelynek eredményeként 
elindítottuk az Érzékeny Természeti Területek Információs Rendszerét. Elképzelésem szerint 
a későbbiekben az IIER MePAR része és az általunk fejlesztett Érzékeny Természeti 
Területek Információs Rendszere egymást kiegészítő, egymást támogató integrálható 
egységekként működhetnének együtt. Az általunk fejlesztett rendszer az alábbi 
követelményeket elégíti ki: 

• Valósuljon meg az ÉTT-k területi információinak raszteres (topográfiai adatok) és 
vektoros (tábla adatok) formában egyaránt kezelni képes rendszerének kialakítása. 

• A rendszer gazdálkodói modulja keretében váljon lehetővé a gazdálkodási események 
területhez kötött nyilvántartása és nyomon követése. 

• A rendszer biztosítson lehetőséget az ellenőrzés és a monitoring informatikai 
feladatainak a megoldására. 

• A rendszer adjon lehetőséget a nyilvántartott adatok alapján több szempontú 
elemzések és összefüggés-vizsgálatok elvégzésére is. 

• A rendszer adatvédelmi modulja segítségével legyenek biztosíthatók a publikus és a 
nem publikus adatok kezelésének adatvédelmi előírásai. 

4 .2 . 1   A  f e j l e sz t é s  i g én ye  Magy a ro r sz ágon ,  a z  ÉTT In fo rmác i ó s  
Rend sz e r ének  szo f tv e r kö rnyeze t e  

Az Érzékeny Természeti Területek Információs Rendszerének kialakításához kettős igény 
szolgáltatta az inspirációt: egyszerre legyen egy mindenki számára elérhető területi 
információs rendszer, és egyben a kérdésben illetékesek számára is biztosítson nyilvántartási, 
ellenőrzési, elemzési lehetőséget. Ez a megoldás természetesen csak valamilyen Internetes 
szerver-kliens architechtúrán alapulhat. 

Az angol rendszert (MAGIC) tanulmányozva, arra az elhatározásra jutottam, hogy hasonló 
felülettel készítjük el az információs rendszert. Adattartalmát egyelőre a Természetvédelmi 
Hivatal által gondozott adatokra korlátoztuk, az elérést azonban differenciáltuk. Egy 
biztonsági lépcső beiktatásával a felhasználókat kétféle jogosultsági körre osztottuk annak 
érdekében, hogy az adatvédelmi jogokat tiszteletben tarthassuk. A felhasználók különböző 
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körét a 25. ábra mutatja. Azok a felhasználók, akik bizonyos jogosultság mellett a 
gazdálkodók szerződési adataihoz is hozzáférhetnek narancs színnel lettek megjelölve. 

 

 

25. ábra. A rendszer működésének és felhasználóinak elvi vázlata. 

Fontosnak tartottam továbbá azt is, hogy a kliens (felhasználói) oldalon ne kelljen semmilyen 
extra beruházást tenni, a minél szélesebb körű használhatóság végett. Emellett a fejlesztési 
környezetet is úgy választottam meg, hogy összhangban legyen a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium eszközállományával. Így végül az ESRI termékcsalád ArcIMS-
ArcSDE szoftverkörnyezete mellett döntöttem. 

Az ArcIMS (Arc Internet Map Server) az ESRI (Environmental Systems Research Institute) 
által kifejlesztett szoftverrendszer, amely az Interneten elérhető földrajzi adatok, térképek és 
alkalmazások iránti igények kiszolgálását végzi el. Az ArcIMS az ESRI Internetes 
térképpublikáló technológiája. Az ArcIMS egy olyan térinformatikai megoldás, mely lehetővé 
teszi térképek, adatok és eszközök központosított létrehozását és szolgáltatását az Interneten. 
Az ArcIMS az Internet technológiákra épül, ami lehetővé teszi az információk és az adatok 
megosztását lokális vagy világméretű hálózaton kapcsolódó felhasználók között. Az ArcIMS 
használatával térképek összeállítása és Internetes publikálása lehetséges „testreszabott” 
weboldalakon, kiegészítve navigációs és lekérdező eszközökkel. A biztonsági jellemzőkkel az 
Internetes hozzáférés is szabályozható. 
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Teljes funkcionalitási készlet áll a rendelkezésre, kezdve a pásztázástól és nagyítástól a 
pufferképzésig és lekérdezésig. A böngésző eszköztára testreszabható a felhasználói igények 
és képzettségek figyelembevételével. 

ArcSDE olyan eszköz, ami lehetővé teszi a földrajzi adatok tárolását és kezelését egy relációs 
adatbáziskezelő rendszerben (RDBMS). Az ArcSDE nyitott szoftver. Több adatbáziskezelő 
rendszerrel képes együttműködni – beleértve az Oracle-t, az Informix-ot, az IBM DB2-t és a 
Microsoft SQL Server-t – kisebb munkacsoportokból illetve nagy enterprise adatbázisokból 
álló környezetekben. 

4 .2 . 2   Az  É rzé keny  Te rmésze t i  Te rü l e t ek  In fo rmác i ó s  Rend sze r  
f e j l e sz t é se  

A rendszer fejlesztéséhez beszerzésre került az ESRI Magyarország Kft.-től, mint az ESRI 
hivatalos magyar viszonteladójától az ArcGIS ArcIMS és ArcSDE modulja. Az előbbi a 
webes környezet megteremtését szolgálja, az utóbbi a vektoros adatkezelést teszi könnyebbé 
és egyszerűbbé, valamint a raszteres adatok integrálását teszi lehetővé. 

A rendszerhez szükséges térképi adatokat több forrásból szereztük be: 

• a kataszteri adatokat a KTI Kht. munkatársai, illetve a kutatásba bevont Nemzeti Park 
ÉTT felelősei állították elő 1:10000-es külterületi átnézeti kataszteri térképből, a 
területről készült légifotó és a szintén 1:10000-es topográfiai térkép segítségével, 

• a természetvédelemmel kapcsolatos vektoros adatokat és a légifotót a KvVM 
Természetvédelmi Hivatala bocsátotta rendelkezésünkre, 

• az 1:100000-es és 1:10000-es topográfiai térképeket a Földmérési és Távérzékelési 
Intézetből szereztük be. 

A leíró adatok közül a 2002-es szerződések rendelkezésünkre álltak, mivel ezeket szintén a 
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet dolgozta fel. A 2003-as szerződések területi adatait az 
ÉTT felelős bocsátotta rendelkezésünkre, a területekhez tartozó személyes adatokat fiktív 
adatokra cseréltük az adatvédelem érdekében.  

 

ArcIMS Designer 

Az alkalmazás az ArcIMS HTML Viewer sablonböngészőjére épül. Az alkalmazás első 
lépésben az ArcIMS Designer eszközével lett generálva sablon formátumú weboldalakként, 
majd a későbbiekben HTML szerkesztő eszközökkel lett testre szabva. 

Az ArcIMS Designer az ArcIMS azon komponense, amivel előre formázott, sablon 
weboldalakat lehet gyártani az ArcIMS-sel publikált térképi szolgáltatásokhoz. A sablon 
weboldalak kétféle típusúak lehetnek. Az egyik a HTML Viewer, ami HTML és JavaScript 
kódból álló .HTML és .JS, valamint grafikákból álló fájlokból áll össze. Ez a sablon egy 
Microsoft Internet Explorer vagy egy Netscape Navigator böngészőn kívül nem igényel más 
komponenst a kliens oldalon. A másik típus a Java Viewer, ami HTML, JavaScript, Java 
appletek és grafikákból tevődik össze. A használatához Microsoft Internet Explorer 
szükséges, mivel ez támogatja a Java 2 appletek futtatását. A kliens gépen Java Runtime 
Environment (JRE) is szükséges, ami az appletek futtatja, és egy egyszeri ArcIMS Java 
Viewer komponens letöltés. Mindezek miatt a Java Viewer használata általában intranetes 
környezetekben ajánlott. 

A sablon határozza meg az ArcIMS weboldal megjelenését és funkcionalitását. A HTML 
Viewer HTML és JavaScript fájljai oly módon jönnek létre, hogy a Designer-ben megadott 
paramétereket tükrözik vissza. A Designer-ben a következő jellemzők megadására van 
lehetőség: 

• a weboldal könyvtárának neve (weboldal címében látható), 
• a weboldal címe a böngésző címsorában, 
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• a weboldal által megjelenített térképi szolgáltatás(ok) kiválasztása (HTML Viewer 
esetén csak egy adható meg), 

• a weboldal először megjelenő térképi nézetének megadása, 
• átnézeti térképhez egyéb térképi szolgáltatás kiválasztása, 
• méretarányskála mértékegységének megadása (mérföld, láb, méter, kilométer), 
• térképi tartalom egységének megadása (tizedesfok, láb, méter), 
• eszköztár funkcionalitásának kiválasztása (nagyítás-pásztázás:teljes nézet, aktív réteg 

kiterjedésére nagyítás, előző nézet, pásztázás éghajlatok szerint; lekérdezések: 
azonosítás, távolságmérés, térképi mértékegységek, lekérdezés, grafikus kiválasztás, 
keresés, bufferképzés, kiválasztás törlése; nyomtatás). 

A Designer a megadott paramétereknek megfelelő oldalakat generál a megadott könyvtárba. 
A HTML és JavaScript fájlok teljes mértékig testre szabhatók, mivel nyílt forrásúak, és ehhez 
az ArcIMS-sel telepített Customizing ArcIMS: HTML Viewer könyv is segítséget nyújthat. 

A HTML Viewer adja meg a weboldal keretét a térképnek, az eszköztárnak, a jelkulcsnak, az 
átnézeti térképnek és az egyéb grafikai megjelenéseknek. Ebből a kezdeti keretből kiindulva 
gyorsan lehet testre szabni az alkalmazást. A változtatások olyan jellemzőket érinthetnek, 
mint: 

• a keretrendszer felépítése, 
• az eszköztár összetevői, 
• új funkcionalitás beépítése, 
• a grafikus megjelenés. 

 

A HTML Viewer fájlszerkezete 

A HTML Viewer létrehozásakor az ArcIMS Designer HTML fájlokat, egy paraméter fájlt és 
két könyvtárat hoz létre. A javascript könyvtár tartalmazza a weboldal működését vezérlő 
JavaScript fájlokat (HTML Viewer JavaScript Library), az images pedig a gombok, ikonok, 
logók megjelenítéséhez használt képfájlokat. 

 

ArcIMSparam.js 

A weboldal könyvtárában található az ArcIMSparam.js paraméter fájl. Ez a fájl tartalmazza 
azokat a JavaScript változókat, ami a weboldal viselkedését és megjelenését is nagy 
mértékben meghatározzák. A testreszabás egy jelentős része ebben fájlban végezhető el 
anélkül, hogy JavaScript kódokat kellene átírni. A paraméterek megváltoztatásával a 
következő néhány jellemző változtatható meg: 

• térképi szolgáltatás megadása, 
• kezdeti térképi nézet, 
• eszköztár, 
• rétegkezelés, 
• megjelenítési színek, 
• átnézeti térkép, 
• térképen megjelenő segédinformációk megadása, 
• térképi elemek visszaadott attribútumai, 
• térképi elemek mezőneveinek alias nevei, 
• hiperlink mezők, 
• HTML fájlok. 

A HTML Viewer körülbelül 30 HTML fájlból áll, ami a weboldal megjelenését adja. Ezeket a 
fájlokat a kliens a weboldal megtekintésekor egy bizonyos sorrendben kapja meg a szervertől. 
A kezdeti belépő pont a default.htm. Ez a fájl ellenőrzi a kliens böngésző típusát és 
verziószámát. Ha legalább MS IE4 vagy NN4, akkor a run.htm töltődik be, ami két frame-et 
(keretet) hoz létre, és ellenőrzi, hogy az ArcIMS szolgáltatáshoz szükséges-e authorizációs 
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információkat megadni. A következő lépcső a viewer.htm, ami a weboldal tényleges 
megjelenítését végzi keretek alkalmazásával. Az egyes keretek a térképböngésző 
komponenseit tartalmazzák, úgymint eszköztár, térkép, réteglista/jelkulcs, attribútumok 
megjelenítése, címsor és átnézeti térkép. 

 

Az ArcIMS és a HTML Viewer kommunikációja 

A HTML Viewer-ben végzett műveletek a kliens és a szerver között összetett kommunikációt 
igényel. Amikor a felhasználó egy nagyítást végez, akkor a HTML Viewer egy ArcXML 
kérést állít össze, amit a szerver felé továbbít. Az ArcXML az ArcIMS kommunikációs 
nyelve, ami az XML szabványoknak megfelelően lett létrehozva. Az ArcXML az ArcIMS 
térképi szolgáltatásokat, az ArcIMS által feldolgozható kéréseket, valamint az ArcIMS által 
létrehozott válaszokat definiálja. A szerver az ArcXML kérést feldolgozza és előállítja a 
választ, amit visszaküld a kliensnek. Ezt a kliens ugyancsak feldolgozza és megjeleníti a 
művelet eredményét. A HTML Viewer-ben a kérések összeállítását és feldolgozását a 
JavaScript fájlok végzik. 

 

A megvalósítás konkrét környezete 

Az Érzékeny Természeti Területek Információs Rendszere, a HTML Viewer 
„testreszabásával” jött létre. A kifejlesztés egy része a HTML Viewer beépített 
lehetőségeinek felhasználásával, míg egy másik része a kívánt funkciók létrehozásával, vagy 
a meglévők átalakításával történt. 

Az Érzékeny Természeti Területek Információs Rendszere induláskor egy információs lapot 
jelenít meg. Ezen a lapon lehet kiválasztani a térképi, adtok és elemző modul közül a 
futtatandó alkalmazás komponenst. A térképi modul megtekintéséhez minimum 1024x768-as 
képernyőfelbontás ajánlott. 

Az Érzékeny Természeti Területek Információs Rendszere végső formára hozásához a HTML 
Viewer-t szinte minden forrásfájljában meg kellett változtatni. A változtatások kiterjedtek az 
ArcIMSparam.js paraméterfájlra, a HTML oldalakra, és a JavaScript fájlokra is. Megváltozott 
a keretrendszer felépítése, az összes háttér- és kitöltőszín a HTML lapokon, az összes ikon és 
gomb, az egyszerűsítés kedvéért megszűnt az aktív réteg kezelése, méretarány adható meg, 
bizonyos funkciók megváltoztak működésükben (pl. övezetgenerálás, grafikus kiválasztás), a 
távolságmérés területméréssel lett kiegészítve, a térkép exportálható képfájlba, továbbá az 
attribútum megjelenítés könnyebben használható. 

Az Érzékeny Természeti Területek Információs Rendszere az Agrár-környezetgazdálkodási 
Portál adatbázisszervéhez is csatlakozik a nyertes területek HRSZ és KSH kódján keresztül. 
Ehhez egy felhasználói nevet és jelszót kell megadni, és az NAKP adatbázisában elérhetőek a 
gazdálkodóra, a területre és a programra vonatkozó információk. 

4 .2 . 3   Az  É rzé keny  Te rmésze t i  Te rü l e t ek  In fo rmác i ó s  Rend sze r  
b emut a t á sa  

A rendszer jelenlegi készültségi állapota szerint két modul teljesen működő képes, egy pedig 
további kidolgozás alatt van. Ezek a modulok a következők (mint ahogy ezt a nyitólap is 
mutatja – 26. ábra): 

• „Térkép” modul (elkészült), 
• „Adatok” modul (elkészült), 
• „Elemzés” modul (további fejlesztés alatt áll). 

Természetesen az adatok bevitele folyamatos. A rendszer működését a Hevesi-sík ÉTT-n 
teszteltük, így annak adatfeltöltése teljes. A többi ÉTT mintaterületének adatbázisát az egyes 
Nemzeti Park Igazgatóságok gondoznák az Intézet koordinációjával. Ez gyakorlatilag éves 
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frissítést jelentene, amikor új területek csatlakoznak a programhoz. A szerződésekhez tartozó 
ellenőrzés és monitoring naplózása pedig folyamatosan történhet. 

 

 

26. ábra. Az ÉTT Információs Rendszer Portál nyitólapja. 

4.2.3.1 A publikus térképi modul 

A térképi modul bármilyen számítógépes munkahelyről használható, ahol van Internet 
kapcsolat és telepített web böngésző. A modul célja, hogy elsősorban a mintaterületként 
elindított ÉTT-k közvetlen környezetéről minél több információhoz jussanak az érdeklődők. 
Az alkalmazás felülete leginkább egy térinformatikai szoftverhez hasonlít: tematikus 
rétegekbe rendezi a különböző térbeli információkat, ezekhez lekérdezhető leíró, tulajdonság 
adatokat kapcsol és ezek egyszerű és hatékony megjelenítést szolgálja az eszközrendszere. A 
rendszeren keresztül az alábbi térképi fedvények jeleníthetők meg országos viszonylatban: 

• Érzékeny Természeti Területek, 
• ÉTT mintaterületek, 
• jogi oltalom alatt álló területek (Nemzeti Park, Tájvédelmi Körzet, Természetvédelmi 

Terület), 
• az ökológiai hálózat területei, 
• Ramsari területek, 
• Magyarország mezőgazdasági alkalmassága, környezeti érzékenysége és 

földhasználati zónabeosztása valamint a 
• tájékozódást segítő elemek: adminisztratív határok, települések, folyó- és állóvizek, 

utak, vasútvonalak. 
A mintaterületre vonatkozóan nagyobb léptékben szemléltetjük: 

• a szerződött parcellákat, 
• a pályázatok értékeléshez használt, a Nemzeti Park által kialakított zónabeosztást 

(egyben a pályázatok pontozásos értékelésének is alapja), 
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• a területről készült légifotót, 
• a terület 1 : 100.000-es és 1 : 10.000-es topográfiai térképét. 

Amikor megnyitjuk a „Térkép” modult a képernyő bal oldalán a térképtükör helyezkedik el, 
jobboldalon a jelkulcs vagy a réteglista, az alsó sáv bal oldalán a megjeleníthető leíró 
információk, a jobb oldalon az átnézeti térkép. A térkép mindig északra van tájolva. Az 
aktuális méretarányt mutatja a lépték ablak, az ikonok alapbeállítása: a nagyító ikon van 
bekapcsolva alapesetben. Amikor léptéket vagy rétegelrendezést váltunk a térkép 
betöltésének várakozási idejében egy ügető lovat láthatunk. 

 

 

27. ábra. Térkép betöltése az ÉTT Információs Rendszerbe. 

 

28. ábra. Az ÉTT Információs Rendszer felülete. 

A rendszer adatbázis-szerkezete és szoftver támogatottsága úgy került kialakításra, hogy mind 
a vektoros (parcellahatár, különböző szempontú területlehatárolások: védett terület, Ramsari 
terület, stb.), mind a raszteres adatok (légifotó, szkennelt kataszteri térkép, ArcView-s grid, 
stb.) megjeleníthetők legyenek. 

Jelkulcs vagy 
réteglista 

Térképtükör 

Attribútív adatok megjelenítésének helye 

Méretarány 
Eszközök 

Áttekintő térkép 
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29. ábra. Vektoros és raszteres adatok a rendszerben. 

A modul eszközei és lehetőségei hasonlók az ingyenesen is letölthető térinformatikai 
„nézegető” programokhoz.  Ezek az alábbiak: 

A térkép nézetének változtatására vonatkozó ikonok 

 
Térkép mozgatása 

 
Léptetés északra 

 
Léptetés délre 

 
Léptetés keletre 

 
Léptetés nyugatra 

 

Nagyítás – az ikon kétféleképpen használható: 1) kattintson a térképre, a kattintás 
középpontjával nagyítja a térképet, 2) jelöljön ki egy téglalapot: ez a téglalap lesz 
az új nézet 

 

Kicsinyítés – az ikon kétféleképpen használható: 1) kattintson a térképre, a 
kattintás középpontjával kicsinyíti a térképet, 2) jelöljön ki egy téglalapot: ez a 
téglalap lesz az új nézet 

 
Vissza az előző nézetre 

 Nagyítás az egész ország területére 

Információkérés 

 
A térképre kattintva megjeleníti a lekérdezhető rétegek leíró adatait. 

 

Használata előtt ki kell választani térképi elemet/elemeket. Az ikon 
megnyomásával megjelennek a kiválasztott elemek által érintett, a többi rétegen 
elhelyezkedő térképi elemek és azok leíró adatai. 

 
Keresés. Adja meg a keresendő szöveget. A térképen megjelenik az a találat, ami 
kielégíti a keresési feltételt. 

Kijelölés 

 
Kiválasztás vonallal/sokszöggel. Kiválasztja azokat az elemeket, amelyeken a 
megrajzolt vonal áthalad, vagy a megrajzolt sokszög befoglal. 

 
Kiválasztás téglalappal. Kiválasztja azokat az elemeket, amelyeket a megrajzolt 
téglalap érint. 
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Megszűnteti a kiválasztást. 

Mérés 

 
Hosszúság, illetve területmérés. 

 
Térképi egység megadás: méter, kilométer, láb, mérföld. 

Nyomtatás, térkép mentése 

 
Nyomtatás. Adja meg a térkép címét. Nyomtatási kép generálódik, amin a térkép, 
a megadott cím és a jelmagyarázat szerepel. 

 

Alapesetben nincs lehetőség arra, hogy adott nézetet képként elmentsen a 
felhasználó. Az ikon használatakor egy másik ablakban legenerálódik ugyanaz a 
nézet. Ebben az ablakban már menthető a kép. 

 

 

A nyitónézetben mindig a jelkulcs 
látszik; a [Rétegek] gomb 
megnyomásával válthatunk át a térkép 
megjeleníthető rétegeire. A rétegek 
megnevezése előtt látható négyzetbe 
pipát kell tenni, ha láthatóvá akarjuk 
tenni, és ki kell venni, ha ki akarjuk 
kapcsolni a láthatóságot. Vannak 
rétegek, amelyek csak bizonyos 
méretaránynál láthatók (ilyen például a 
kétféle méretarányú topográfiai térkép: 
1:10000-es méretaránynál a százezres 
térkép kikapcsolódik és a tízezres 
bekapcsolódik automatikusan). Vannak 
bizonyos rétegek, amelyek 
alaphelyzetben sohasem kapcsolódnak 
be, csak a felhasználó tudja bekapcsolni, 
ha szeretné megjeleníteni (ilyen például 
településenként kapható pontszámokat 
ábrázoló térkép). 

 

30. ábra. Megjeleníthető térképi rétegek.  

 

A térkép méretarányának megváltoztatására és megjelenítendő területének kiválasztására a 
térképmozgató és „zoomoló” eszközök állnak rendelkezésre.  

A tematikus rétegek egyes elemeiről információt is kérhetünk: ezek rétegenként külön 
táblázatban jelennek. meg. Itt lehetőség nyílik arra, hogy amennyiben további Interneten 
publikált oldalra szeretnénk mutatni, akkor az odamutató linket is itt, ebben az információs 
táblában helyezhetjük el. Például: információt kérünk a Hevesi-sík ÉTT egy szerződött 
parcellájáról. Ekkor minden, a parcella által érintett réteg elemeiről tájékozódhatunk. A 
közigazgatási határhoz tartozó táblázatból kiolvashatjuk a település nevét, az érintett KSH 
körzet kódját, a megye nevét, a település területét. Az ÉTT mintaterület táblázatában nemcsak 
a mintaterület neve és nemzeti parki illetősége van, hanem itt helyeztünk el egy további linket 
is, ami az NAKP Portáljára referál (nakp.hu), ahol további információk olvashatók a 
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mintaterület védendő értékeiről és gazdálkodási csomagjairól, valamint a programról 
általában. A parcellára vonatkozóan megtudhatjuk, hogy mi a helyrajzi száma, melyik 
településen helyezkedik el és milyen térségi programban nyert. Ebben a táblázatban is 
található egy hyperlink, ami már a gazdálkodói, adat-modulra visz át: a helyrajzi számon 
keresztül elérhetjük a parcellához tartozó szerződést. Természetesen – mivel ez már 
személyes adatokat is tartalmaz – ennek elérése kizárólag a jogosultság igazolásával 
(felhasználói névvel azonosítva és jelszóval ellenőrizve) lehetséges (31. ábra). 

 

 

31. ábra. Információkérés publikus és jogosultsághoz kötött adatokról. 

A  ikon segítségével kereshetünk azokra az információkra, amelyek a térképi rétegek 
attribútum táblájában tárolásra kerültek. Az, hogy melyik réteghez, milyen leíró adatok 
tartoznak, azt a metaadat leírások tartalmazzák. Például a „gyep” szót beírva a megjelenő 
keresőbe, kiválasztja a térképen az összes gyep-programban indult területet, a leíró adatokat 
mutató mező pedig táblázatosan felsorolja azokat. Mivel sok esetben több sor, mint a 
rendelkezésre álló hely, ezért ez az ablak méretezhető.  

 

32. ábra. Keresés attribútumok szerint. 
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33. ábra. A keresés eredményének megjelenítése. 

 

34. ábra. A kiválasztott területek attribútumai. 
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Lehetőség van terület kiválasztására vonallal  vagy területtel , és a kiválasztás 

megszüntetésére . Például: kíváncsiak vagyunk, hogy adott parcella milyen jogi védelem 
alatt áll, vagy milyen egyéb természetvédelmi prioritású a terület: a parcellát kijelölve az 
összes olyan térképi elem kiválasztódik, amely érintkezik a földrészlettel. Az alsó keretben 
minden érintett réteghez tartozó információs tábla megjelenik. Az 35. ábrán látható, hogy 

kiválasztottuk a  ikon segítségével a Bodrog-zúgban lévő Ramsari területet, majd 
kiválasztottuk azt a védett területet, amelyet érint a Ramsari terület. 

 

35. ábra. Kiválasztás polygonnal eszköz. 

 

Hosszúság és területmérésnél  a mérési egység  (méter, kilométer, hektár, mérföld) 
megadható. Az eszköz használatakor az alkalmazás méri a két kattintás közötti hosszt 
(„Rész”), az összes hosszúságot („Össz”) és az addig körbejárt területet, feltételezve, hogy a 
kezdő és végpont között egyenes vonal van és a polygon zárt. 
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36.  ábra. Hosszúság és területmérés. 

Amennyiben összeállítottunk egy olyan nézete, amelyet szeretnénk kinyomtatni , akkor 
előkészíthetjük a nyomtatási nézetet. A nyomtatandó térképünket címmel láthatjuk el, az 
alkalmazás pedig automatikusan generál jelkulcsot és léptéket. 

 

37. ábra. Nyomtatási kép összeállítása. 

 

A másik „archiváló” funkció a térkép mentése képként . Használatakor új ablak nyílik, 
megjelenítve a kiválasztott térképi nézetet, amire kiadható a „kép mentése” parancs. 

Az alkalmazás használatát súgó segíti. Itt minden eszköz működéséhez kaphatunk segítséget.  
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A súgón kívül készítettünk egy ún. metaadat leírást is. Ez azt jelenti, hogy minden egyes 
térképi rétegről megtudhatjuk, hogy mit takar a tematikus réteg és a hozzá tartozó adatbázis, 
milyen a méretaránya, melyik az előállításért felelős hatóság, stb. A metaadat leírásra szolgál 
példával a 38. ábra, ahol az ökológiai hálózathoz tartozó adatleírást láthatjuk. 

 

38. ábra.  Minden térképi réteghez tartozik metaadat-leírás. 

4.2.3.2  A jogosultsághoz kötött leíró adatokat tartalmazó modul 

Az „Adatok” modult közvetlenül a nyitóoldalról érhetjük el, vagy a „Térkép” modulból 
abban az esetben, ha egy konkrét parcella helyrajzi számára kattintunk. Mindkét esetben 
azonosító és jelszó megadása kötelező.  

Az „Adatok” modul a nyertes pályázatok adatait tartalmazza. Ezek részben a pályázó 
személyes adatai (név, cím, adószám, bankszámlaszám stb.), másrészben a támogatott 
területek adatai (helyrajzi szám, terület) az egyes programokhoz kapcsolva. Az egyes 
földrészletekhez kapcsolva nem csupán azok nyilvántartási adatait rögzíthetjük, hanem a 
programok működtetéséhez elengedhetetlen ellenőrzési és monitoring adatokat is. Lehetőség 
van továbbá a területen megfigyelt, a területen található természeti értékek felvételezésére is. 

Mivel a fent felsorol információk többsége adatvédelem alatt áll, ezért ennek a modulnak a 
használata csak a jogosultság ellenőrzése után használható. A felhasználók köre: a programot 
koordináló Természetvédelmi Hivatal (csak olvasási, lekérdezési joggal), az adott ÉTT 
működést felügyelő, a területért felelős, adott nemzeti parkhoz tartozó felelős (írási, 
módosítási joggal is rendelkezik, hiszen ő rögzíti a szerződéseket és az ellenőrzési 
jegyzőkönyveket) és a rendszer karbantartója (a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet  
munkatársa). A modul elindítása – mint említettük – közvetlenül a nyitólapról történhet, vagy 
a térképi modulon keresztül: adott parcella kikeresése után az információs táblában található 
– egyben hyperlinkként is működő – helyrajzi számon keresztül. 

Bejelentkezés után a modulon belül lehetőség van: 
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• a felhasználó által rögzített pályázatok listázására, 
• pályázatok közötti keresésre, 
• új pályázatok felvitelére, 
• már felvitt pályázatok módosítására. 

Az adatlapok első része a pályázó személyes adatainak rögzítése szolgál (39. ábra). 

 

39.  ábra.  A szerződéseket nyilvántartó modul alapadatait rögzítő adatlap. 

Ezek után kerülhet sor az egyes célprogramok és a célprogramok alá bejelentkezett parcellák 
rögzítésére. A célprogramok adatai a következők: a bevitt terület, a támogatás normatív 
(hektáronkénti összege) és a kifizetési összeg. A program a bevitt területet az egyes 
földrészletek területeinek összeadásával számolja. A támogatás normatív összege minden 
évben bekerül az adatbázisba, a pályázott támogatás pedig ezek szorzataként generálódik.  

Ahhoz tehát, hogy az adott célprogramban kifizetett összeget megkapjuk, fel kell vinni az 
egyes szerződött parcellák adatait. A parcellákat egyértelműen helyrajzi számukkal és 
településkódjukkal azonosíthatjuk. A 40. ábrából kitűnik, hogy az egyesével rögzített 
területek listája egyben egy hyperlink lista is. Ezen linkek segítségével visszajuthatunk a 
térképi modulba és megtekinthetjük, hogy adott parcella hol helyezkedik el. Ezáltal lehetőség 
nyílik arra, hogy – például, ha az ellenőrzési jegyzőkönyvben valami szabálytalanságot 
rögzítettek, és emiatt azt a területet újra kell ellenőrizni, – a parcella jegyzőkönyvéből 
kiindulva térképet generáljon magának az ellenőrzést végző személy.  

Az eddigiek alapján látható, hogy a két modul – a „térképi” és az „adatok” – teljességgel 
átjárhatóak egymás között: a szerződéseken nyilvántartott parcellákat meg tudjuk jeleníteni 
térképen, illetve megtekinteni és módosítani is tudjuk a térképen kiválasztott parcellához 
tartozó adatlapot. 
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40. ábra.  A parcellák helyrajzi száma egyben kapcsolat a térképi modul felé. 

A felsorolt parcellákat elláthatjuk egyéb információkkal (ellenőrzéshez kapcsolódó naplózás, 
természeti leírás, monitoringhoz rögzített adatok). Ezeket a [Módosítás] gombon keresztül 
rögzíthetjük, változtathatjuk, illetve a csak olvasási joggal felhatalmazott felhasználók a 
[Megtekintés] gombon keresztül áttekinthetik. Ezeket a lapokat szemlélteti a 41. ábra.  

 

Módosítás 

Megtekintés 

 

41. ábra.  A parcellákhoz kapcsoló egyéb leíró adatok módosítás és megtekintése. 

 

4.2.3.3  Az információs rendszer elemző moduljának lehetőségei 

Az információs rendszer elemző moduljában – megfelelően rögzített adatok esetében – 
ökológiai tipizálás után lehetőség nyílik két- és többváltozós összefüggés vizsgálatok, 
ökonometriai elemzések elvégzésére is. Ezzel voltaképpen az a célunk, hogy képet kapjunk 
az egyes termőhelyek gazdálkodási gyakorlatáról, a programcsomagokban megadott 
előírások teljesítéséről. Mindez természetesen nem egy adott gazdaság szintjén történik, 
hanem sok gazdaság adatainak a felhasználásával. Emiatt nagyon lényeges az ún. 
csoportképző tényező kiválasztása (az, hogy milyen szempontok alapján tekintünk különböző 
gazdaságokat egy csoportba tartozóknak), hiszen ezen múlik az egyes ökológiai típusok 
(ökotípusok) homogenitása. Elemezni (összehasonlítani) pedig csak azonos (homogén) 
ökotípusok termesztési eredményeit lehet.  
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Az összefüggés-vizsgálatoknak három fő típusát különböztethetjük meg: 

• ökológiai csoportokban (ökotípusokban) az agrotechnika elemei és a termés 
mennyisége, költsége, stb. közötti kapcsolat vizsgálata, 

• agrotechnikai csoportokban (agrotípusokban) az ökológia elemei és a termés 
mennyisége, költsége, stb. közötti kapcsolat vizsgálata, 

• bizonyos idő eltelte után, megfelelő mennyiségű adat birtokában az agrotechnika 
elemei és az ökológia elemei közötti összefüggés-vizsgálat. 

Ez utóbbi összefüggés-vizsgálatok talán a legérdekesebbek, hiszen ezek segítségével 
nyerhetünk információt a környezet állapotáról, mely alapvető fontosságú a fenntartható 
gazdálkodás irányelveiben megfogalmazottak számszerűsítésére. 

Másik fontos eleme a javasolt információs rendszer elemző moduljának az a törekvés, hogy 
az ökológiai-ökonómiai fenntarthatóság értékelése révén – egyfajta pontrendszer 
bevezetésével – lehetőséget biztosítson arra, hogy az agrár-környezeti kifizetések ne csak a 
felvállalt intézkedések jövedelem-csökkentő hatásait kompenzálják, hanem a létrehozott 
pozitív externáliák honorálása is szerepet kapjon a kompenzáció (ily módon inkább díjazás) 
mértékének a meghatározásakor.  

Az elemző modul akkor válhat majd működőképessé, ha több éven keresztül rögzítésre 
kerülnek a – programcsomagokhoz kapcsolódó – gazdálkodási adatok. 

A gazdálkodási adatok elsődleges adatforrása a táblatörzskönyvet kiváltó gazdálkodási napló, 
amelyet az egész birtokra vezetnie kell a programban résztvevő gazdának. Ebben az alábbi 
adatok kerülnek rögzítésre: 

• Parcellánkénti adatok (blokkazonosító, különböző támogatások regisztrálása, terület, 
AKG szerződés lejárati időpontja), 

• Állatállomány adatai (állatállomány változása – havonkénti bontásban, szaporulat, 
vásárlás, elhullás, értékesítés, átminősítés), 

• Erőgépek és önjárógépek, gazdasági épületek adatai (megnevezés, típus, kor, 
alapterület), 

• Növényvédelem adatai (megfigyelés módja, eszközei, károsító fajtája, fejlettsége, 
növény fejlettsége, alkalmazott védekezés, időpont), 

• Talaj- illetve növényvizsgálat adatai (vizsgált paraméterek felsorolása, 
átlageredménye, erózióval kapcsolatos adatok), 

• Termesztett növények adatai (elővetemény, főnövény, másodvetemény, tápanyag 
gazdálkodási terv, gép és kézi műveletek megnevezés, a műveletekhez tartozó 
anyagkijuttatások felsorolása), 

• Halastavak adatai, 
• Nádasok adatai. 

A felsorolt adatok kielégítenék az elemző modul adatigényét, hátránya azonban, hogy csak az 
idei évtől indulhat az adatgyűjtés, és megbízható eredmények biztosításához több évi 
adatsorra lenne szükség. Persze több éves gyakorlatra is szüksége lesz a gazdálkodóknak, 
mire beletanulnak egy ilyen összetett adatsor pontos kitöltésébe.  

A másik kérdés, hogy melyik hatóság lesz az illetékes az adatok rögzítésére. Ezek az adatok, 
mivel vidékfejlesztési programokhoz kapcsolódnak parcellaszinten és nem blokkszinten 
kerülnek rögzítésre, így meg kell oldani majd az IIER-hez való kapcsolódást is. Ezzel együtt 
igen megnövekszik az alapadatok köre, mivel blokkonként akár több tíz parcella is 
lehetséges.  

A keletkező adatok azonban mindenképpen reprezentatívnak tekinthetők majd, hiszen a 
horizontális agrár-környezetgazdálkodási programokra az egész országból nevezhetnek. 
Szintén előny, hogy az agrár-környezetgazdálkodási programok az erdő kivételével érintik az 
összes művelési ágat és mivel a gyepprogramok állatállományhoz kapcsolódnak jó képet fog 
szolgáltatni a legelő állatállomány alakulásáról is. 
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További feladat a felgyülemlő adatok adatbázisba való integrálása is, mivel csak egy jól 
szervezett SQL adatbázis képes ennyi adat korszerű és karbantartható tárolására. Ehhez 
számos feladat kötődik, melyek közül a legfontosabb: az adattáblák struktúrájának és 
kapcsolatainak megtervezése, a megfelelő adatbeviteli és lekérdező felület létrehozása. 
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5  KÖVETKEZTETÉSEK ,  J AVA SLATOK  

Minden kutató, fejlesztő tisztában van azzal, hogy ritkán érezheti azt, hogy valamivel 
elkészült, valamit tökéletesen befejezett. Sokkal gyakrabban találjuk szemben magunkat azzal 
az érzéssel, hogy egy kutatást, egy fejlesztést egy bizonyos szinten dokumentálhatónak 
találunk, úgy érezzük, hogy érdemes megismertetni másokkal is és az így szerzett 
tapasztalatokkal gazdagodva, azokat beépítve folytathatjuk tovább a munkát.  

Ez a dolgozat is hasonló stádiumba ért kutatások dokumentuma. Sok minden elkészült és 
ezek alapján még több ötlet, fejlesztési javaslat fogalmazódott meg. Ezekből a 
legfontosabbakat igyekeztem itt összegyűjteni, főként azokat, amelyek kijelölik az 
esettanulmányok továbbgondolásának az irányait.  

5 .1   A  T I S ZA -TÉRSÉGBEN  VÉGZETT  AGRÁRALKALMASSÁG I  –  
KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG I  –  ERDŐTELEP Í TÉ S I  
(FÖLDHASZNÁLAT I )  E LEMZÉS  A LAP JÁN  MEGFOGALMAZÓDOTT  

J AVA SLATOK  

Elkészült a különböző tényezők alkalmassági/érzékenységi vizsgálata, megfogalmaztam 
bizonyos szempontok szerint a földhasználat változtatására vonatkozó javaslataimat. 

Nem történt meg azonban az eredmények helyszíni ellenőrzése, a régió speciális funkciójú 
térségei (pl. Tisza-tó és környéke) szempontrendszerének a beépítése. Meg kell továbbá azt is 
vizsgálni, hogy a konverzió nem okoz-e egyes térségekben jelentős aránytalanságot (adott 
településen, térségben túl nagy az erdősítés aránya) és itt egyéb szempontokat is be kell 
építeni a vizsgálatba (pl. itt a települések belterülete körül x km széles puffer zónába ne 
javasoljunk erdőt, stb.) 

Aki térinformatikával foglalkozik, sokat foglalkozik a méretarány kérdésével. Itt is kérdés, 
hogy adott méretarányú térképek összekombinálása milyen hibaterjedést eredményez. 
Természetesen ebbe a kérdésbe beletartozik az is, hogy a vektoros térképek raszteressé 
történő konverziója során milyen pixelméretet választunk.  

A vizsgálatnál szerencsének mondható, hogy a legjelentősebb adatforrás, a Kreybig 
talajtérkép 1:25000 méretarányú. A felszínborítási térkép 1:50000-es méretarányú, de a 
legkisebb térképezett egység 4 hektár. A többi térkép ennél kevésbé részletes, akár 1:100000-
es méretarányú is lehet. Ennek értelmében a vizsgálat pontosságát megbízhatóan 1:100000-
ben állapítom meg. Ismerve a részleteket és azok következményeit az eredmény térképek 
maximum 1:50000-es méretarányig nagyíthatók. 

A vizsgálat raszteres pixelmérete 1 hektárban lett megállapítva. Ez a felbontás egyedül a 
Kreybig talajtérképnél okozhat adatvesztést, hiszen a többi térképnél vagy a méretarány miatt 
nem probléma ez, vagy a választott térképezési polygon méret minimuma miatt. A Kreybig 
térkép esetében 20151 db polygon volt a vizsgálat tárgya, ebből 1468 db 1 ha alatti, ez a 
vizsgált polygonok 6,9 %-a. Területileg azonban a teljes terület 3,5*10- 4 % csupán. Ennek is 
több mint fele 0,63 %-a a kizárt kategóriába került. Ennek értelmében itt is kielégítőnek 
tartom az 1 ha-os pixelméretet. 

A másik kérdés, hogy az egyes határvonalak mennyire megbízhatók. Itt a hibák adódhatnak a 
grafikus adatforrás pontatlanságából, a rendelkezésre álló hardver felbontó- és feldolgozó-
képességétől és a digitális technikában alkalmazott adat átalakítások (EOV transzformáció) és 
feldolgozások pontatlanságából.  

Amennyiben a vizsgálat legjelentősebb adatforrását nézzük, azok a reambulált Kreybig 
térképek. Ezek „elvileg” 1:25000-es felbontású alaptérképre lettek felrajzolva, egyes források 
szerint 1:75000 méretarányúra. Ha figyelembe vesszük, hogy a 60-as években készültek ezek 
terepi munkával, és kb. 0.5 mm vastagságú vonalat rajzoltak a térképszerkesztők, akkor ez a 
valóságban 12.5 m, (1:25000 méretarányú térkép esetében), azonban, ha tényleg igaz, hogy 
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az alaptérképek 1:75000-es méretarányúak voltak, akkor ez már 37.5 méter hibát jelent. A 
rajzoló minden mm-nyi vonala 25(-75) méter hibát eredményez. 

Ezek alapján érdemes lenne egy (vagy több) kiválasztott mintaterületen az alap illetve 
eredménytérképek validitásának ellenőrzése. Erre mindenképpen mód nyílik, ha a kutatás 
következő lépcsőjében az egyes vésztározókat külön-külön részletesen szemügyre vehetjük. 
Ott nyilvánvalóan a vizsgálat megbízhatóságát legalább 1:10000-re kell pontosítani, hogy az 
átnézeti kataszterrel összehangolható legyen. Itt természetesen új talajtérkép készítése is 
szükségessé válik, melynek tematikus tartalmát érdemes lenne úgy kialakítani, hogy a 
geometria mellett az is összehasonlíthatóvá váljék a Kreybig térképpel. 

Szintén további feladat az időközben frissülő adatbázisok naprakész nyomon követése, mint 
például a felszín alatti vízvédelmi területek fedvényének cseréje, vagy a Natura 2000 
térképének beépítése a környezetérzékenységi pillérbe. 

Szintén fontos lenne megvizsgálni azt a kérdést is, hogy az esetleges erdőtelepítések milyen 
talajvízszint változással járhatnak. 

5 .2   ÉRZÉKENY  TERMÉSZET I  TERÜLETEK  WEB -ALAPÚ  INFORMÁC IÓS  

RENDSZER  FE JLESZTÉ SÉNEK  TANULSÁGA I  

A rendszer fejlesztésnek az a legszomorúbb tapasztalata, hogy habár nagy lépés a 
rendszertervezés és fejlesztés, azonban a legnehezebb feladat az elkészült rendszert 
folyamatosan üzemelő állapotban tartani. Nem is elsősorban a működtetés okoz nehézséget, 
hanem az egy mintaterületre beindított rendszer felbővítése országos használhatóságra. Most 
erre jó esély kínálkozik, hiszen az NVT ÉTT intézkedése keretében a Nemzeti Parkok 
ellenőrző hatóságként kell, hogy eljárjanak és természetesen nekik is szükségük lesz 
dokumentumaik rögzítésére, illetve helyszíni ellenőrzési térképek, adatlapok előkészítésére. 

A másik fontos teendő a már működő rendszerekkel való összekapcsolhatóság. Az egyik 
ilyen rendszer az IIER MePAR része, ami szinte „csak” azon múlik, hogy az MVH 
publikussá teszi-e az állami közpénzen elkészített blokktérképet. Ekkor a blokkazonosítót is 
fel kell majd venni a regisztrálandó adatok közé, a térbeli adatbázisba pedig be kell emelni a 
blokktérképek rétegét. 

A másik kapcsolódási lehetőség az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszerhez 
történő integráció. A „15.3.3. Az információs rendszer elemző moduljának lehetőségei” 
fejezetben ismertetett gazdálkodási napló adatainak rögzítése nagyon hasznos információként 
szolgálna az agrár-környezetgazdálkodási rendszer monitoringja tekintetében, illetve a 
további tervezési folyamatokhoz. Megmutatkoznának, hogy melyek azok a kulcsfontosságú 
tevékenységek, amelyek valós környezeti eredményt produkálnak és melyek azok, amelyek 
elhagyhatók, mert csak az intézkedést bonyolítják jelentős „hozam” nélkül. 

Ahhoz, hogy ezeket az adatokat ésszerűen tárolhassuk, több is feladat adódik: 

• olyan űrlapokat kell készíteni, amelyek könnyen (akár optikai beolvasóval is) 
feldolgozhatók, 

• fel kell készülni a hatalmas mennyiségű (papíron beérkező) adat tárolására, 
rendszerezésére, feldolgozására, 

• létre kell hozni egy strukturált adatbázist, melyben az adatok a legkisebb 
redundanciával vannak rendszerezve, 

• az adatbázist és az űrlapokat, amennyire csak lehet össze kell hangolni, 

• ki kell alakítani az adatok feltöltését hatékonyan biztosító felületet, 

• ki kell alakítani az elemzések összeállítást és a lekérdezéseket hatékonyan biztosító 
felületet, 
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• meg kell oldani az adatok továbbítását az illetékes hatóságok felé. 

További lehetőség, hogy mivel a legelőprogramokhoz állatállomány is tartozik, meg lehetne 
találni a kapcsolatot az ENÁR felé is. 

Idővel a rendszer része lehetne a jelenleg az AKII által működtetett tesztüzemi rendszernek, 
hiszen a csatlakozott területekről minimum 5 éven keresztül rendszeres adatszolgáltatás 
várható. Így bővülhetnének a gazdálkodási referenciaterületek, mely homogénebb 
lefedettséget biztosítana az ország területét illetően. 
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6  ÖSSZEFOGLALÁ S  

Az agrár-környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés témakörökben végzett kutatásaim során 
minden alkalommal felmerült a problémák térbeli azonosításának a kérdése. Kétségtelen, 
hogy mindkét – általam vizsgált – témában sok válasz megadható hagyományos statisztikai 
módszerekkel vagy akár papírtérképek elemzésével, azonban a megnövekedett 
információhalmaz valamint a problémák bonyolultsága szükségessé, a technológiai fejlődés 
pedig lehetővé teszi a térbeli adatok hatékony és intelligens kezelését térinformatikai 
módszerekkel. Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy bemutatassam a térinformatika, mint 
eszköz alkalmazási lehetőségeit az agrár-környezetgazdálkodás, vidékfejlesztés területén - 
egy-egy kiválasztott kutatáson keresztül.  

A disszertáció alapvetően négy részre tagolódik: 

1. Elsőként bemutattam az agrár-környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés főbb 
mérföldköveit és ezek hatását a magyar agrárpolitikára. Az agrárpolitika informatikai 
háttérének ismertetéseként tárgyaltam a térinformatika fejlődésének hazai 
vonatkozásait és bemutattam szerepét, jelentőségét az agrárkörnyezeti, 
vidékfejlesztési intézkedések működtetésében. 

2. A disszertáció második részében  – a vizsgálati rész esettanulmányait megalapozandó 
– áttekintettem a hazai és külföldi kutatási előzményeket.  

3. A dolgozat harmadik részét adó első esettanulmányban egy, a Tisza-térségben 
végzett agráralkalmassági – környezetérzékenységi – erdőtelepítési (földhasználati) 
elemzés metodikai fejlesztését ismertetem; 

4. Végül a második esettanulmányban pedig az Érzékeny Természeti Területek Web-
alapú információs rendszerének fejlesztését és annak eredményeit mutatom be. 

Az első rész tekintetében az alábbi megállapítások tehetők: 

• A szövetkezeti rendszer megszűnése közvetetten, az Uniós csatlakozás közvetlenül 
hozzájárult a magyar mezőgazdasági termelés extenzifikál(ód)ásához, a termelési 
funkciókon túli tevékenységek kialakításához és ezen teljesítmények honorálásához. 

• A fenntartható mezőgazdálkodás hatékonysága, a termékek minősége és ezáltal az 
ágazat versenyképessége úgy biztosítható, ha az tiszteletben tartja a természeti 
erőforrások állapotát, azokhoz alkalmazkodva alakít ki termelési rendszereket. A 
termelési rendszerek alapja az okszerű földhasználat lehet, amit csak megfelelő 
vizsgálatok biztosíthatnak, figyelembe véve annak országos, regionális, térségi 
léptékét. 

• A vidék fejlődését szolgáló mezőgazdasági támogatások magyarországi lehetőségeit 
a Nemzeti Fejlesztési Terv keretein belül elkészített Agrár- és Vidékfejlesztési 
Operatív Program és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv adják. Ezek, illetve az első 
pillér mentén igényelhető támogatások működtetését a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal végzi. A működtetés az Integrált Irányítási és Ellenőrzési 
Rendszeren keresztül történik, a területalapú támogatásokat a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet végzi a Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszer 
segítségével. 

• Elsősorban a területalapú támogatások működtetésének nélkülözhetetlen eszköze a 
térinformatika. A térinformatikai támogatás végigkíséri a működtetés összes fázisát, 
mint a támogatott területek kijelölése, lehatárolása; bizonyos programok esetén a 
gazdálkodási tevékenységek meghatározása és pénzeszközök hozzárendelése; a 
kijelölt területek természeti értékeinek leltára és azok georeferált nyilvántartása, az 
egyes természeti elemek monitorozása; a pályázott területek nyilvántartása 
(keresztellenőrzés); ellenőrzési dokumentáció készítése; publikus tájékoztatás. 
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• Magyarországon a 80-as évek elejétől folynak nagy volumenű, komoly 
térinformatikai kutatások: alkalmazásfejlesztések, adatbázis-előállítás, metodikai 
kutatások. A piaci szereplők között megtalálhatók mind a profitorientált 
professzionális cégek, mind a állami finanszírozású közigazgatási háttérintézmények, 
kutatóintézetek, valamint oktatási intézmények térinformatikai műhelyei. Mindezek 
munkája vezetett el oda, hogy kijelölésre kerültek a vidékfejlesztés zonális 
célterületei, illetve elkészült a működtetés keretét biztosító Mezőgazdasági Parcella 
Azonosító Rendszer. További igény mutatkozik azonban mindezek ellenőrzési és 
monitoring rendszerének megvalósítására. 

A dolgozat második egysége az értekezés esettanulmányait megalapozó hazai és külföldi 
kutatások tapasztalatait tartalmazza. Mivel az első esettanulmány a Tisza-térség 
földhasználati vizsgálatáról szól, a témával kapcsolatosan elsősorban a hazai földértékelés 
metodikájának fejlődési mérföldköveit tekintettem át. A második esettanulmány az agrár-
környezetgazdálkodási programok közül a zonális Érzékeny Természeti Területek 
működtetését és népszerűsítését szolgáló internet-alapú információs rendszer fejlesztését 
mutatja be. Mivel az Európai Unió „régi” tagállamai nálunknál sokkal fejlettebb informatikai 
rendszerekkel rendelkeznek, így célszerűnek látszott ezen országok működő alkalmazásait is 
áttekinteni.  

A második fejezetet illetően az alábbi összefoglaló megállapítások tehetők: 

• Hatékony gazdálkodás csak a termőhelyi adottságok messzemenő 
figyelembevételével valósítható meg. A termőhely azonban nem egyenlő a talaj 
fogalmával, azt sok egyéb, például klimatikus, domborzati tényezők is befolyásolják. 
Mindemellett szem előtt kell tartani, hogy a gazdálkodás hatékonyságát és 
jövedelmezőségét egyéb gazdasági-társadalmi jelenségek is befolyásolják, melyek 
között egyre fontosabb szerepet kapnak a a környezet-, természet-, tájvédelmi 
szolgáltatásaiért járó kifizetések. 

• Adott gazdálkodási egység (pl. birtok) jövedelmezőségét meghatározó tényezőket és 
azok összefüggéseit évszázadok óta vizsgálják. Magyarországon a folyamat a XIX. 
század második felében – termelési és gazdasági szempontokat érvényesítő – 
aranykorona-értéktől indult, és a talaj- valamint termőhelyi értékszámokon keresztül 
olyan komplex környezetértékelési rendszerek felé halad, amelyek a 
természettudományos és a gazdasági szempontok mellett az értékelésben és az erre 
alapuló földhasználati módokban a környezeti, ökológiai és a társadalmi 
szempontokat egyaránt igyekeznek érvényesíteni. 

• A megnövekedett bemeneti adatok diverzitása és azok összefüggéseinek 
feltérképezése, a lehetséges variációk nagy száma és a belső kölcsönhatások 
vizsgálata egyaránt megmutatta az analóg eszközök használatának korlátait. Amint a 
technikai fejlődés lehetővé tette Magyarországon is informatikai, térinformatikai 
eszközökhöz folyamodtak a kutatók. Ennek első kiemelkedő eredménye Pest megye 
agroökológiai potenciál értékelése volt. Hasonló nagy volumenű kutatásnak 
tekinthető Magyarország földhasználati zónarendszerének kidolgozása. Az előbbi 
nagy érdeme, hogy tulajdonságok kombinációit, együttállását értékeli, az utóbbié 
pedig az, hogy a szántóföldi termesztési alkalmasságon túlmutatva a területek 
környezeti érzékenységét (mind élővilág-védelmi, mind vízvédelmi, mind 
talajvédelmi szempontból) is vizsgálja. A dolgozatban bemutatott első esettanulmány 
mindkét kutatás metodikáját figyelembe véve, azokat kiegészítve tesz javaslatot a 
Tiszai-régió földhasználati tervének megalapozására. 

• A második esettanulmányt megalapozó külföldi tapasztalatok alapján kijelenthető, 
hogy a működő terület-nyilvántartó rendszerek nem nélkülözhetik a térinformatika és 
a távérzékelés tapasztalatait. Geometriailag helyes és naprakész alapadatokat 
legkönnyebben orthofotóból és georeferált topográfiai vagy kataszteri térképből lehet 
nyerni. 
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• A terület-nyilvántartást érdemes egy olyan lehatárolási rendszerre építeni, mely 
rugalmasan alkalmazkodik ahhoz a tényhez, miszerint az egyes földterületek 
használói, és a művelés határai sok területen évente váltakoznak, így a táblánkénti 
nyilvántartás elképzelhetetlen. Ezért alkalmaznak Európa-szerte a tábláknál tágabb, 
és időben kevésbé változékony határokkal rendelkező egységeket, úgynevezett 
blokkokat a táblák azonosításának hivatkozási alapjául. A fizikai blokk a 
mezőgazdasági művelés szempontjából időben állandó, a terepen azonosítható 
határokkal  rendelkező, többnyire azonos típusú művelés alatt lévő földterület. 
Bizonyos esetekben, ahol jogszabály kötelez – ezek a vidékfejlesztés területalapú 
intézkedési – azonban szükséges a parcellák egyenkénti nyilvántartása is. 

• A területalapú intézkedésekkel kapcsolatban számos térbeli információ keletkezik, 
ami része lehet a köztájékoztatásnak. Ezeket az információkat – praktikusan – 
érdemes az interneten közzétenni. Erre alkalmas – az adatbázis-kezelő, nyilvántartó 
rendszerekhez kapcsolt „map-server” technika, természetesen különös figyelmet 
fordítva az adatbiztonságra, a jogosultságok kezelésére. 

Mindezen kutatási előzmények ismertetése után az alábbiakban összefoglalom a disszertáció 
vizsgálati részét alkotó két esettanulmányt. 

 

A Tisza-térség agráralkalmassági-környezetérzékenységi-erdőtelepítés alkalmassági 
vizsgálata 

A kutatás keretében – a földhasználat-váltásra vonatkozó javaslat megfogalmazásánál – igény 
mutatkozott a földhasználati zónarendszerben felhasznált paraméterek (mezőgazdasági 
alkalmasság és környezeti érzékenység) mellett az erdőtelepítési alkalmasság bevezetésére. 
Ezen túlmenően megfogalmazódott a térbeli finomítás igénye és lehetősége a talajtani 
jellemzők alaptérkép kicserélése révén (Agrotopográfiai adatbázis > Kreybig talajtérkép). Így 
a vizsgálat „három lábon állva” három kutatóintézet bevonásával készült el. Az egyes 
kutatócsoportok eredménytérképeit (agráralkalmasság, környezeti érzékenység, erdőtelepítés 
alkalmasság) az ökotípus-képzés metodikájával egyesítettem, azaz a vizsgálat minden elemi 
cellájára (1 ha) meghatároztam az egyes tényezők minőségi kombinációját. Ez a metódus 
igen sok elvi és gyakorlati kombinációt mutatott, ezért - egyszerűsítési eljáráson és 
algoritmizált típusképzésen keresztül - végül 10 területi dominanciát állítottam elő. Minden  
területi dominancia (ökotípus) megmutatja az adott terület szántóföldi növénytermesztési-, 
illetve erdőtelepítési alkalmasságát, jelezve, hogy mindezek mellett milyen a terület 
környezeti érzékenysége. 

A kutatás a disszertáció kéziratának lezárásakor a földhasználati modell elkészültének 
fázisában volt. A későbbiekben azonban mindenképpen szükségesnek tartom a validitás 
ellenőrzését terepi munkával, illetve a különböző metodikák (pl. a földhasználati 
zónarendszer) területi eredményeinek összehasonlítását statisztikai elemzésekkel. 

 

Az Érzékeny Természeti Területek internet-alapú információs rendszerének létrehozása 

A rendszer specifikációját az alábbi követelmények határozták meg:  

• az ÉTT-ek területeinek parcella-szintű azonosítása és a változások nyomon követése, 

• a gazdálkodás műveleteinek, anyagfelhasználásainak és hozamainak nyilvántartása 
(táblatörzskönyv), 

• az 5 éves, de a tényadatok alapján folyamatosan aktualizálható („adaptív szemléletű”) 
agrárkörnyezeti üzemtervek rögzítése és nyilvántartása, 

• a gazdálkodók területén feltérképezett természetvédelmi értékek nyilvántartása, 

• az adminisztratív és helyszíni ellenőrzés adatigényének kielégítése, 
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• az agrárkörnyezeti programban vállalt feladatok teljesítésének ellenőrzése, 

• a természetvédelmi szempontok teljesülését bemutató monitoring rendszer 
működtetése, 

• a nyilvántartott adatok alapján több szempontú elemzések és összefüggés-vizsgálatok 
elvégzése,  

• a közérdekű adatállományok elérhetőség biztosítása minél szélesebb kör számára. 

Külföldi – elsősorban angol – példák és az IT korszerű alkalmazásának kihívása alapján 
járható útnak egyértelműen az internetes kapcsolaton alapuló, számtalan kliens számára egy 
időben elérhető webszerver-kliens megoldás bizonyult. Azért tartom optimálisnak ennek a 
rendszernek a működtetését, mert az adatok összegyűjtése, validitásuk ellenőrzése, 
rendszerezése és feltöltésük egy központi illetékes helyen történik, a felhasználók pedig 
bárhonnan, – bizonyos jogosultsági kritériumoknak megfelelően – bármilyen adathoz 
hozzáférhetnek. Kliens oldalon nincs szükség semmilyen speciális program installálására, 
mert egy egyszerű web böngésző programon keresztül elérhető a rendszer. 

A felhasználók alapvetően térképi oldalról közelítik meg a felhasználást, azaz arra a kérdésre 
kapnak választ, hogy egy adott területen mi található, milyen környezetvédelmi ajánlás, 
korlátozás, vagy gazdálkodási támogatás létezik. Ennek értelmében a térképi böngésző 
alapvető funkciói közé tartozik a térkép mozgatása és a méretarány változtatása, valamint a 
leíró adatokra vonatkozó információkérés. 

Természetesen a térkép mögött számos olyan információ van, ami „nem látható”, a térképről 
nem olvasható le. Ilyen például egy védett terület leírása, (miért, mióta és milyen élőhelyek 
érdekében védett). A rendszer további előnye, hogy további hyperlinkekkel bármilyen más 
weboldalhoz kapcsolódhat, tehát az eddig weben publikált ilyen irányú információkat térbeli 
hovatartozásuk alapján is összeköti.  

Mivel az alkalmazás több felhasználói kör kiszolgálására készül, ezért meg kellett oldani a 
jogosultság ellenőrzésének kérdést is. A fent említett példa bármilyen felhasználó számára 
elérhető, azonban adatvédelmi korlátozás alá eső adatok (pl. egy adott parcella - ÉTT 
szerződött - tulajdonosának személyes adatai) csak egy illetékes kör számára, jogosultság 
ellenőrzése után érhető el.  

A kialakított rendszer az általános funkciókon (hossz és területmérés a térképen, a nyomtatás, 
vagy a térkép képi exportálása, stb.) túl alkalmas különböző - leíró és térbeli adatokon végzett 
- leválogatásokra és ezek listázására.  

A létrehozott – de a részleges adatfeltöltöttség miatt csak kísérleti fázisban lévő – információs 
rendszer a www.nakp.hu/gazd Internet címen érhető el. 
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7  SUMMARY  

In the course of the researches I conducted in the fields of agri-environment management and 
rural development the issue of spatial identification of research questions always arose. 
Undoubtedly, in both fields I researched many questions can be answered with using classic 
statistical methods or with analysing paper maps. However, the enlarged cluster of 
information and the increased complexity of research questions necessitate while 
technological development enables that spatial data is to be handled effectively with GIS 
methods. In this work I enterprise to present the application possibilities of geoinformatics as 
a tool in the fields of agri-environment management and rural development through selected 
research examples. 

The dissertation basically consists of four parts: 

1. First, I presented the milestones of agri-environment management and rural development, 
and its effects on agricultural policies in Hungary. In order to give an informatics 
background to agricultural policy I detailed the domestic development of geoinformatics, 
demonstrated its role and importance in operating agri-environmental and rural 
development measures. 

2. In the second part I gave an overview of the domestic and international research 
antecedents to ground the field for the case studies of the investigative part. 

3. In the first case study, that gives the third part of the dissertation, I expound the 
methodology development of a research aimed at the simultaneous analysis of 
agricultural suitability, environmental sensitivity and afforestation (land use) options in 
the Tisza region. 

4. Finally, in the second case study I demonstrate the development and results of a web-
based information system for the Environmentally Sensitive Areas. 

Concerning the first part of the dissertation the observations are concluded as follows: 

• In Hungary the cessation of the agricultural co-operative system was an indirect 
while EU accession was a direct factor to the extensification of agricultural 
production, to the recognition of social and environmental functions of agriculture 
and to the acknowledgement of remuneration to farmers for providing such services. 

• The efficacy of sustainable agriculture, the quality of its products and through this the 
competitiveness of this sector can be ensured if it respects the status of natural 
resources and it formulates production systems that accommodate to natural 
resources. The basis for production systems is reasonable land use that can be 
established with proper examinations that also take national, regional and local scales 
of land use into account. 

• The Hungarian measures for agricultural support that serve the development of rural 
areas are set in the Agricultural and Rural Development Operative Programme and in 
the National Rural Development Plan of the National Development Plan. The 
implementation of these plans and 1st pillar payments are carried out by the 
Agricultural and Rural Development Agency. The implementation is operated 
through the Integrated Administration and Control System. The area based payments 
are registered and controlled via the Agricultural Parcel Identification System. 

• It is particularly the area-based payment system in whose operation geoinformatics is 
an essential tool. GIS support intertwines all the phases of operation such as 
identification and delineation of supported areas; setting farming practices in certain 
schemes and aligning payments accordingly; keeping the inventory of nature values 
of delineated areas georeferenced; monitoring environmental factors respectively; 
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registering claimed areas (cross check); preparing control documentation; giving 
information to the public. 

• In Hungary large volume geoinformatics research is carried out since the 1980s 
including application development, production of databases, methodology researches. 
Among the actors of this market we find both profit oriented professional companies 
and government financed research institutes of public administration and GIS 
workshops of education institutions. The outputs from these actors resulted that the 
zonal target areas for rural development were delineated and the Agricultural Parcel 
Identification System, providing the frame for operation, was developed. There is a 
further need, however, for realising the control and monitoring system of the 
schemes. 

The second part of the work collects the experiences from domestic and foreign research in 
order to set the ground for the case studies. With respect to the topic of the first case study on 
the land use analysis of the Tisza region I reviewed here the development of domestic land 
valuation methods. The second case study presents the development of the internet-based 
information system of the zonal Environmentally Sensitive Areas Scheme of the agri-
environment schemes. This information system is to help the operation and promotion of the 
scheme. Since the Old Member States of the European Union have more developed 
informatics systems it was expedient to give an overview of existing applications from these 
countries. 

As for the second chapter the conclusions are the following: 

• Effective farming can only be realised with taking site conditions into account to the 
largest extent possible. Site condition, however, is not equal to the definition of soil 
but it is also affected by many other factors such as climate or relief. It must be also 
borne in mind that the efficacy and profitability of farming is also affected by other 
economic and social phenomena among which remuneration for environment 
protection, nature and landscape conservation services is given increasing 
importance. 

• Factors and interlinks determining profitability of a given farming unit are examined 
for centuries. This process has started in Hungary in the second half of the 19th 
century with the concept of golden crown value, expressing production and economic 
aspects. Then soil and site characterising indexes were invented. Development today 
points towards such complex environment evaluation systems that, beyond natural 
science and economic aspects, also aim at involving environmental, ecological and 
social factors into evaluation and into land use methods based on these above. 

• The increased diversity of input data and depicting its interlinks, the high number of 
potential variations and the examination of inner interactions all demonstrated the 
limits of using analogue tools. As soon as technological development made it 
possible researchers started using informatics and GIS tools also in Hungary. A first 
remarkable result was the evaluation of agro-ecological potential in Pest county. 
Another large volume research was the development of the land use zone system for 
Hungary. A great result of the previous was that it evaluated the combination and 
overlap of characteristics while the latter also examined environmental sensitivity 
(from wildlife, water and soil conservation aspects) of areas beyond suitability for 
arable production. The first case study of this dissertation, taking the methodology of 
both researches into account, complements these methodologies and gives 
recommendation for grounding the land use plan of the Tisza region. 

• Based on the international experience grounding the second case study it can be 
stated that the existing area-registering systems can not be operated without the 
experiences from geoinformatics and remote control research. Geometrically correct 
and up-to-date basic data is easiest to retrieve from orthophotos, georeferenced 
topographical or cadastral maps. 
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• It is rewarding to abase area-registers onto a delineation system that accommodates 
flexibly to the fact that users of each land areas and the borders of cultivation may 
change in many places each year, therefore registering by plots is unrealizable. For 
this end, all over Europe, larger units with borders that are less changeable in time, 
so-called blocks, are used as reference basis for identifying plots. The physical block 
is permanent in time from point of agricultural cultivation, it is an area unit with well 
identifiable borders and mostly under identical land use. In certain cases, like area-
based measures of rural development, it is obligatory by law to also register 
respective parcels. 

• Concerning area-based measures there are several types of information that might be 
relevant when informing the public. It is practical to publish such information on the 
Internet. A suitable tool to this end is a map server application that is linked to data 
base handling and registering systems, of course, with paying special attention to data 
security and access rights. 

After all these research antecedents in the following I conclude the examination part of the 
dissertation comprising two case studies. 

Agricultural suitability- environmental sensitivity – afforestation suitability analysis of the 
Tisza region 

In the course of the research when recommendations were to be given how to change land use 
there was a demand to include afforestation suitability analysis beyond the parameters 
already used in the land use zone system (agricultural suitability and environmental 
sensitivity). Also, there was a need to improve the spatial resolution by means of replacing 
the soil characteristics basic map (Agro topographical database > Soil map of Kreybig). 
Hence, the research was conducted with the involvement of three specialist research 
institutes. I combined the result maps of the respective research groups (agricultural 
suitability, environmental sensitivity, afforestation suitability) with the method of so-called 
eco-type forming, i.e. I determined the quality combination of each parameters for each of the 
unit cells (1 ha) under examination. This method showed many theoretical and practical 
combinations. Therefore after simplification and type forming using algorithms I finally 
produced 10 area dominances or eco-types. Each area dominance (eco-type) shows the arable 
production and afforestation suitability of a given area and at the same time also indicates the 
environmental sensitivity of the area. 

At the time of closing the manuscript of this dissertation the research was in the phase of 
finalising the land use model. In any case, I think necessary later on to validate the results 
with on-site control and to compare the spatial results of the different methods (e.g. land use 
zone system) supported with statistical analysis. 

Elaboration of internet-based information system for the Environmentally Sensitive Areas 

The system specifications are determined by the following requirements: 

• parcel-level identification of ESA areas and tracking changes, 

• registering farming operations, input use and yields (plot register) 

• registering 5-year agri-environmental farm plans with adaptive approach for 
continuous updating, 

• registering and mapping inventories of natural values surveyed on farmers’ areas,  

• supporting data needs of scheme administration and site control, 

• enabling compliance control of tasks undertaken in the frame of the agri-environment 
scheme, 

• operating a monitoring system that displays the accomplishment of nature 
conservation aspects, 
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• conducting multi-aspect analysis and correlation examinations on the basis of the 
registered data, 

• providing access to datasets of public interest to the widest sphere possible. 
Based on foreign, primarily English, examples and on the state-of-the-art challenge of using 
IT the practical approach is unequivocally the solution of a web server-client that is based on 
internet connection and accessible for several clients simultaneously. I consider optimal the 
use of this system because the collection of data, validity control, systemization and upload of 
data is carried out at one central point while users can have access from anywhere, with 
certain access right criteria, to any type of data. The client’s side does not necessitate 
installing any specific softwares as the system is accessible through a simple web browser. 

Users can approach the system in the form of maps, i.e. answer is given to the question what 
is there in a certain area, what kind of environmental recommendations/restrictions are valid 
or which support scheme is available in a given area. Therefore the basic functions of the map 
browser include moving the map, changing the scale and asking information regarding 
descriptive data. 

Of course, there is a lot of information behind the map that is not visible, that can not be read 
from the map such as the description of a protected area: why, since when and for the interest 
of which habitats it is protected. A further advantage of the system is that via hyperlinks it 
can connect to any other web pages, hence it can focus the relevant information published so 
far on the web also according to their spatial references. 

Since the application is developed for several groups of users, the question of access rights 
control also had to be solved. The description in the example above is accessible to any users 
but the data that fall under data protection restrictions, e.g. personal data of an ESA 
contractor of a given parcel, is accessible only after access right control for a certain group of 
official users. 

Beyond the general functions (e.g. length and area measurement on the map, printing or 
exporting the map into a picture format) the system is suitable for various query and listing 
made from the descriptive and spatial data. 

The information system is available at the www.nakp.hu/gazd Internet address, though still in 
pilot phase due to partial data upload. 
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8  Ú J  TUDOMÁNYOS  EREDMÉNYEK  

 

A dolgozat tartalmi megállapításai alapján a következő új vagy újszerű eredményeket 
fogalmaztam meg: 

 

(1.) Feltártam a vidékfejlesztéshez és agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó 
térinformatikai alapadatbázisok körét, valamint áttekintettem és rendszereztem az e 
területen munkálkodó kutatóműhelyeket. Összegyűjtöttem azok legfontosabb 
fejlesztéseit és alkalmazásit, amelyek használata nélkülözhetetlen a téma alkalmazott 
kutatásaiban. Rendszereztem továbbá a legjelentősebb digitális adatbázisokat 
aszerint, hogy elsősorban melyeket érdemes és milyen léptékben használni az egyes 
területi tervezési, lehatárolási kérdésekben. Ezekhez az adatbázisokhoz elkészítettem 
azok metaadat-leírását, mely megkönnyíti az áttekinthetőséget és beszerezhetőséget. 

 

(2.) Kialakítottam egy új módszertant a térségi szintű földhasználati rendszerek 
tervezéséhez. Ennek keretében az erdőtelepítési alkalmasság dimenziójával 
továbbfejlesztettem a két-dimenziós (agrár-alkalmasság és környezeti érzékenység 
skáláján mozgó) országos léptékű földhasználati zónarendszert. Kidolgoztam e 
három tengely mentén azt a metodikát, melynek segítségével könnyűszerrel lehet 
ökotípusokat képezni a racionális földhasználat-tervezés érdekében. Az ökotípusok 
képzésével kiküszöböltem azt a problémát, miszerint a belső súlyok kivonásából 
következően a hasonlóan erős tulajdonságok kioltják egymást. Külön figyelmet 
szenteltem azoknak az eseteknek a kezelésre, ahol a különböző dimenziók 
dominánsan és együtt jelentkeztek. 

 

(3.) Megállapítottam, hogy míg „Magyarország földhasználati zónarendszere” kiválóan 
alkalmas az áttekintő jellegű, országos léptékű felhasználásra, addig a térbeli 
felbontás növelése a tematikus felbontás növelését, azaz a zónatípusok nagyobb 
részletességű jellemzését teszi szükségessé. A Tisza-térség térszerkezeti vizsgálata 
kapcsán a metodikaváltást nemcsak a dimenziók növelése okozta, hanem a 
léptékváltás is. Íly módon egy gyakorlati példán keresztül sikerült szemléltetnem a 
választott metodika alkalmasságát a felbontásból eredő problémák megoldására. 

 

(4.) Megfogalmaztam a vidékfejlesztés területalapú támogatásainak működtetését 
biztosító információs rendszer követelményeit és elkészítettem e rendszer 
rendszertervét. Elkülönítettem azoknak az információknak a körét, amelyek 
publikusak azoktól, melyek használatához hatósági jogkör szükséges. Kidolgoztam 
és megvalósítottam egy internet-alapú információs rendszert, amely lehetőséget 
biztosít az ún. kísérő intézkedések működtetéséhez feltétlenül szükséges területi 
információk hatékony kezeléséhez. A rendszer követelményeit úgy fogalmaztam 
meg, hogy az egyaránt integrálható legyen a már működő Integrált Irányítási és 
Ellenőrzési Rendszer Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerével, mind a 
tervezett Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszerrel. 
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Utoljára, de semmiképpen nem utolsósorban, köszönöm családom támogatását, szüleim 
türelmét, akik mindig kitartanak mellettem, és együtt örülnek apró sikereimnek. Köszönöm 
még két különleges barátom szeretetét és hűségét, akik sokszor lendítettek túl a legnehezebb 
időszakokon, köszönöm nektek Merci és Csalfa! 
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Magyar jogszabályok: 

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről  

112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos 
információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről 

81/2000. (VI. 8.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével 
összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) 
Korm.rendelet módosításáról 

29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszeréről 

102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet az agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési 
támogatásáról 

64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet, valamint a marhalevél 
kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet módosításáról 

141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi 
végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel 
összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba 
vételről 

 

Közösségi jogszabályok: 

Council Regulation (EEC) No 2078/92 of 30 June 1992 on agricultural production methods 
compatible with the requirements of the protection of the environment and the 
maintenance of the countryside 

A Tanács 1992. november 27-i 3508/1992/EGK rendelete egyes közösségi támogatási 
programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerének felállításáról 

A Tanács 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs 
és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes 
rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről 

A Tanács 1999. június 21-i, 1263/1999/EK rendelete a Halászati Orientációs Pénzügyi 
Eszközről 

A Bizottság 2002. február 26-i 445/2002/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról 

 

Szerző nélküli internetes hivatkozások: 

[URL1]  https://gps.losangeles.af.mil/jpo/gpsoverview.htm 

[URL2]  http://www.landsat.com/ 

[URL3]  http://www.spot.com/html/SICORP/_401_402_.php 

[URL4]  http://fish.fomi.hu/ 

[URL5]  http://www.esri.com/company/about/facts.html 
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[URL6]  http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ 

[URL7]  http://www.topomap.hu/index.php 

[URL8]  http://www.fomi.hu 

[URL9]  http://www.vati.hu/vati/minpol1.doc 

[URL10] http://teir.vati.hu/utmut_ism.htm 

[URL11] http://www.ksh.hu/portal 

[URL12] http://www.akii.hu 

[URL13] http://www.demeter.vein.hu/ 
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11 . 2  MELLÉKLET :  AZ  AGRÁR -KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS I  
CÉLPROGRAMOK SZERKEZETE  
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11 . 3  MELLÉKLET :  D IG ITÁL I S  ADATOK  METAADAT  LE Í RÁSA  

Kategória Topográfiai térkép 

Megnevezés Országos Térinformatikai AlapadatBázis  

Rövid név OTAB 

Leírás közlekedés, vízrajz, települések, létesítmények, határok 

Attribútum Attribútumot csak a települések réteg tartalmaz. 

Definíció Az egyes rétegek vonalas illetve polygonos formában tartalmazzák a topográfiai térkép 
geometriáját. 

Adatformátum Microsoft Access, ArcView shape, MapInfo Professional, AutoCAD DXF, Intergraph 
DGN 

Kiterjedés Magyarország 

Tulajdonos Geometria Térinformatikai Rendszerház Kft., graphIT Kft 

Adatkarbantartó graphIT Kft 

Kapcsolattartó -  

e-mail graphit@graphit.hu 

telefon +36 1 4369600 

Ár - 

Utolsó frissítés folyamatos 

Adatforrás 1:100.000 papírtérképek 

Méretarány 1:100.000 

Vetület EOV, WGS 84 

Mértékegység méter, négyzetméter 

 

Kategória Topográfiai térkép 

Megnevezés DTA-50 digitális topográfiai térkép 

Rövid név DTA-50 

Leírás gazdag térbeli információkat tartalmazó váztérkép, amely nem tartalmaz alfanumerikus 
adatbázis információkat 

Attribútum nem tartalmaz attribútumot 

Definíció Az egyes rétegek pont, vonalas illetve polygonos formában tartalmazzák a topográfiai 
térkép geometriáját. 

Adatformátum INTERGRAPH MGE, MICROSTATION, AutoCad DXF / DWG, MapInfo, ArcInfo 

Kiterjedés Magyarország 

Tulajdonos HM Térképészeti Kht. 

Adatkarbantartó HM Térképészeti Kht. 

Kapcsolattartó Kováts Zoltán 

e-mail kovats.zoltan@topomap.hu 

telefon +36 1 3362042 

Ár szelvényenként változó 
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Utolsó frissítés 1992 

Adatforrás 1:50.000 papírtérképek 

Méretarány 1:50.000 

Vetület EOV, Gauss-Krüger 

Mértékegység méter, négyzetméter 

 

Kategória Területhasználat 

Megnevezés Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer 

Rövid név MePAR 

Leírás a mezőgazdasági művelés szempontjából időben állandó, a terepen azonosítható 
határokkal rendelkező, és többnyire azonos típusú művelés alatt lévő földterületek határa 

Attribútum blokkazonosító, támogatható/nem támogatható, kat/nem kat terület 

Definíció az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos országos földterület-azonosító rendszere, a 
földterülethez kapcsolódó részben vagy egészben európai uniós támogatások igénylése 
során csak ennek az azonosítási rendszernek az adatait lehet használni 

Adatformátum ArcInfo, shape 

Kiterjedés Magyarország 

Tulajdonos Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

Adatkarbantartó Földmérési és Távérzékelési Intézet 

Kapcsolattartó - 

e-mail mepar@rsc.fomi.hu 

telefon +36 1 2528139 

Ár digitálisan nem megvásárolható 

Utolsó frissítés 2003 

Adatforrás 1:10.000 topográfiai térképek, orthofotó, kataszteri térkép 

Méretarány 1:10.000 

Vetület EOV 

Mértékegység méter, négyzetméter 

 

Kategória Határok 

Megnevezés Magyar Közigazgatási Határok  

Rövid név MKH 

Leírás az adatbázis a magyarországi közigazgatási határok adatait tartalmazza országhatár, 
régióhatár, megyehatár, kistérséghatár, településhatár szinten 

Attribútum közigazgatási egységek megnevezése, kódjai 

Definíció az adatállományok megfelelnek a földhivataloknál nyilvántartott jogerős állapotnak, az 
állományok különböző  mértékben generalizált változatokban is kaphatók, 1 méter 
élességű koordinátákkal 

Adatformátum Strukturált text állomány, MapInfo, ArcView, ArcInfo, AutoCad DXF, DWG, 
MicrosStation DGN, ITR 

Kiterjedés Magyarország 
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Tulajdonos Földmérési és Távérzékelési Intézet (FVM) 

Adatkarbantartó Földmérési és Távérzékelési Intézet 

Kapcsolattartó Mészáros Tibor 

e-mail mtibor@fomigate.fomi.hu 

telefon +36 1 4604083 

Ár méretarány-tartományonként változó 

Utolsó frissítés folyamatos 

Adatforrás földhivatali térkép 

Méretarány 1:5.000 -1:2.500.000 

Vetület EOV 

Mértékegység méter, négyzetméter 

 

Kategória Felszínborítás 

Megnevezés CORINE Land Cover (Felszínborítás) adatbázis 

Rövid név CLC100, CLC50 

Leírás Digitális adatbázis, mely öt csoportba rendezett kategóriákat tartalmaz: 
 - mesterséges felszínek 
 - mezőgazdasági területek 
 - erdők és természetközeli területek 
 - vizenyős területek 
 - vizek 

Attribútum felszínborítás kódjai: a 1:100000 méretarány esetében 44, az  1:50000 méretarány 
esetében 87 kategória 

Definíció polygonok, melyek a felszínborítás foltjait reprezentálják 

Adatformátum - vektoros (ARC/INFO coverage és export, más vektoros formátum pl. DXF eseti 
megállapodás szerint)  
- raszteres (ARC/INFO GRID export file, TIFF, GRASS, ASCII, ERDAS GIS vagy 
ERDAS IMG file) 

Kiterjedés Magyarország 

Tulajdonos Földmérési és Távérzékelési Intézet 

Adatkarbantartó Földmérési és Távérzékelési Intézet, Térinformatikai Fejlesztési Osztály 

Kapcsolattartó CSATÓ Éva  

e-mail e.csato@rsc.fomi.hu 

telefon +36 1 2225109/110 

Ár méretarányonként és felhasználási módonként (pl. non-profit) változó, tetszőleges 
kivágat rendelhető 

Utolsó frissítés 1990-92/1999 

Adatforrás LANDSAT TM-5, SPOT-4 images, DEM 

Méretarány 1:100.000, 1:50.000 

Vetület EOV 

Mértékegység méter, négyzetméter 
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Kategória Domborzat 

Megnevezés Digitális magassági modell 

Rövid név DEM 

Leírás Alapként szolgáló háromdimenziós grafikus, ASCII állományokból digitális 
domborzatmodell 

Attribútum Balti alapszint feletti magasság (méter), lejtő és kitettség származtatható 

Definíció A kialakított kategóriák (gridcellák) tengerszint feletti magasságot, lejtést vagy 
kitettséget reprezentálnak 

Adatformátum TIN vagy GRID 

Kiterjedés Magyarország 

Tulajdonos Földmérési és Távérzékelési Intézet 

Adatkarbantartó Földmérési és Távérzékelési Intézet, Térinformatikai Fejlesztési Osztály 

Kapcsolattartó IVÁN Gyula  

e-mail ivan@fomigate.fomi.hu 

telefon +36 1 2225109/328 

Ár Megegyezés szerint 

Utolsó frissítés 1999 

Adatforrás háromdimenziós grafikus, ASCII állományok 

Méretarány 1:100.000 

Vetület EOV (Egységes Országos Vetületi Rendszer) 

Mértékegység méter, négyzetméter 

 
 

Kategória Talajtérkép 

Megnevezés Agrotopográfiai Adatbázis  

Rövid név AGROTOPO 

Leírás talajtani, meteorológiai és földhasználati adatokból építkezik 

Attribútum genetikus talajtípus, alapképző kőzet, fizikai féleség, szervesanyagkészlet, termőréteg 
vastagság, vízgazdálkodás, kémhatás és mészálapot, agyagásvány összetétel, 
talajértékszám 

Definíció A geometriai adatbázis homogén agroökológiai egységekből áll, amelyekhez a 
termőhelyi talajadottságokat meghatározó főbb talajtani paraméterek tartoznak. 

Adatformátum shape 

Kiterjedés Magyarország 

Tulajdonos Magyar Tudományos Akadémia, Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete 

Adatkarbantartó Magyar Tudományos Akadémia, Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, GIS Lab 

Kapcsolattartó PÁSZTOR László  

e-mail lacus@rissac.hu 

telefon +36 1 3563694 
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Ár Megegyezés szerint 

Utolsó frissítés 1993 

Adatforrás 1:100.000 papírtérképek 

Méretarány 1:100.000 

Vetület EOV (Egységes Országos Vetületi Rendszer) 

Mértékegység méter, négyzetméter 

 

Kategória Talajtérkép 

Megnevezés Kreybig talajinformációs térkép  

Rövid név Kreybig 

Leírás talajtulajdonságokat tartalmazó térképsorozat a 6í-as években készült országos 
felmérésből 

Attribútum kémiai, fizikai tulajdonságok, humuszos réteg vastagsága 

Definíció talajmintavételi pontok jegyzőkönyvi adatai, polygonok az előzőekben felsorolt 
attribútumokkal 

Adatformátum shape 

Kiterjedés Magyarország egyes részei 

Tulajdonos Magyar Tudományos Akadémia, Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete 

Adatkarbantartó Magyar Tudományos Akadémia, Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, GIS Lab 

Kapcsolattartó PÁSZTOR László  

e-mail lacus@rissac.hu 

telefon +36 1 3563694 

Ár Megegyezés szerint 

Utolsó frissítés folyamatos 

Adatforrás Kreybig-féle Átnézetes Talajismereti Térképsorozat (1:25.000) 

Méretarány 1:25.000 

Vetület EOV  

 

Kategória Talajtérkép 

Megnevezés Eróziós térkép  

Rövid név - 

Leírás az erózió foka szerint három különböző kategóriát különböztet meg és egy 
szedimentációs kategóriát 

Attribútum erózió foka, szedimentáció 

Definíció a polygonok a szedimentációs és különböző erodáltságú területeket reprezentálják 

Adatformátum shape, GRID 

Kiterjedés Magyarország 

Tulajdonos Magyar Tudományos Akadémia, Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete 

Adatkarbantartó Magyar Tudományos Akadémia, Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, GIS Lab 
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Kapcsolattartó PÁSZTOR László  

e-mail lacus@rissac.hu 

telefon +36 1 3563694 

Ár Megegyezés szerint 

Utolsó frissítés - 

Adatforrás papírtérkép 

Méretarány 1:500.000 

Vetület EOV  

 
 

Kategória Természetvédelem 

Megnevezés Ramsari területek 

Rövid név Ramsari területek 

Leírás nemzetközi jelentőségű vizes területek, vízimadarak élőhelyei 

Attribútum megnevezés, kód 

Definíció az egyes kijelölt területek polygonjai 

Adatformátum shape 

Kiterjedés Magyarország 

Tulajdonos KvVM, Természetvédelmi Hivatal 

Adatkarbantartó KvVM, Természetvédelmi Hivatal, Nemzeti Park Igazgatóságok 

Kapcsolattartó BŐHM András  

e-mail bohm@mail2.ktm.hu 

telefon +36 1 3952605 

Ár - 

Utolsó frissítés 2003 

Adatforrás Nemzeti Park Igazgatóságok szakértői tervezték 1:10.000-50.000 méretarányú 
térképlapokon 

Méretarány 1:500.000 

Vetület EOV 

 

Kategória Természetvédelem 

Megnevezés Ökológiai Hálózat 

Rövid név NecoNet  

Leírás alapja a Pán-Európai Ökológiai Hálózat. Az adtabázis tartalmazza a Hálózat 
magterületeit, puffer területeit, folyamatos ökológiai folyosókat és megszakított 
ökológiai folyosókat (stepping stones) 

Attribútum terület típusa 

Definíció a polygonok a különböző funkciójú területeket reprezentálják 

Adatformátum shape 

Kiterjedés Magyarország 
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Tulajdonos KvVM, Természetvédelmi Hivatal 

Adatkarbantartó KvVM, Természetvédelmi Hivatal, Nemzeti Park Igazgatóságok 

Kapcsolattartó Krisztina KOCZKA  

e-mail koczka@mail2.ktm.hu 

telefon +36 1 3952605 

Ár - 

Utolsó frissítés 2003 

Adatforrás Nemzeti Park Igazgatóságok szakértői tervezték 1:10.000-50.000 méretarányú 
térképlapokon 

Méretarány 1:100.000 

Vetület EOV 

 
 

Kategória Természetvédelem 

Megnevezés Natura 2000  

Rövid név Natura 2000 

Leírás A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján 
kijelölendő területeket - az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) 
végrehajtásaként kijelölendő különleges madárvédelmi területeket (SPA) és az 1992-ben 
elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges 
természetmegőrzési területeket (SCI) - foglalja magába. 

Attribútum azonosító, név 

Definíció polygonok, melyek SPA vagy SCI területek 

Adatformátum shape  

Kiterjedés Magyarország 

Tulajdonos KvVM, Természetvédelmi Hivatal 

Adatkarbantartó KvVM, Természetvédelmi Hivatal, Nemzeti Park Igazgatóságok 

Kapcsolattartó ZSEMBERY Zita  

e-mail zsembery@mail2.ktm.hu 

telefon +36 1 3911767 

Ár - 

Utolsó frissítés 2004 

Adatforrás Nemzeti Park Igazgatóságok szakértői tervezték 1:10.000-50.000 méretarányú 
térképlapokon 

Méretarány 1:100.000 

Vetület EOV 
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11 . 4  MELLÉKLET :  A  FÖLDHASZNÁLAT I  ZÓNARENDSZER  ADATA INAK  
FA STRUKTÚRÁ JA  
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11 . 5  MELLÉKLET :  K I ZÁRÓ  TÉNYEZŐK AZ  ERDŐALKALMASSÁG I  

V IZ SGÁLATNÁL   

Környezetérzékenységi szempontból kizáró tényezők: 
• Ramsari területek, 
• Felszíni vízvédelmi területek közül: 
• Balaton és felszíni ivóvízbázisok, 
• Nem kiemelt területen levő egyéb felszíni vizek, ha a területen felszíni víz vagy 

jelenlegi erdő található. 
Mind gazdasági, mind környezetérzékenységi szempontból kizáró tényezőként vettük 
figyelembe az alábbi Corine 50 kategóriákat: 
 1111-1423  Mesterséges felszín kategóriái, 
 2113 Melegházak, 
 2121 Állandóan öntözött szántó területek, 
 2131 Rizsföldek, 
 22111 Nagytáblás szőlők, 
 22112 Kistáblás szőlők, 
 2221 Gyümölcsfa ültetvények, 
 2222 Bogyós ültetvények, 
 2223 Komló ültetvények, 
 2226 Fűzfa ültetvények, 
 2421 Komplex művelési szerkezet épületek nélkül, 
 24221 Komplex művelési szerkezet szórt elhelyezkedésű épületekkel, 
 24222 Tanyák, 
 3111 Zárt lombkoronájú természetes lombhullató erdők nem vizenyős   
 területen, 
 3112 Zárt lombkoronájú természetes lombhullató erdők, vizenyős területen, 
 3113 Nyílt lombkoronájú természetes lombhullató erdők nem vizenyős  
  területen, 
 3114 Nyílt lombkoronájú természetes lombhullató erdők, vizenyős területen, 
 3115 Lombos erdő ültetvények, 
 3121 Zárt lombkoronájú természetes fenyőerdők, 
 3125 Tűlevelű ültetvények, 
 3135 Csoportosan elegyes természetes (lombos és fenyő) erdők zárt   
 lombkoronával, 
 3139 Elegyes ültetvények, 
 3211 Természetes gyep fák és cserjék nélkül, 
 3212 Természetes gyep fákkal és cserjékkel, 
 3241 Fiatalos erdők  és vágásterületek, 
 3243 Spontán cserjésedő-erdősödő területek, 
 3244 Csemetekertek, erdei faiskolák, 
 3245 Károsodott erdők, 
 4113 Szikes mocsarak, 
 4122 Természetes tőzeglápok bokrok és fák szórványos előfordulásával, 
 5111 Folyóvizek, 
 5112 Csatornák, 
 51211 Állandó vizű természetes tavak, 
 51212 Természetes, időszakos, szikes tavak, 
 51221 Mesterséges tavak, víz- tározók, 
 51222 Halastavak. 

 



 

~ 125 ~ 

11 . 6  MELLÉKLET :  A  KÖRNYEZET I  ÉRZÉKENYSÉG  ÉRTÉKELÉSÉRE  
HASZNÁLT  JE LLEMZŐK  É S  AZOK  SÚLYOZÁSA  

Kód Megnevezés 
Környezet-
érzékenységi 
értékszám  

Élővilág 

1. Magyarország természetvédelmi oltalom alatt álló területei 

1.1 Nemzeti parkok 9 

1.2 Tájvédelmi körzetek 6 

1.3 Természetvédelmi területek 3 

1.4 Nem védett területek 0 

2. 
A Nemzetközi Ökológiai Hálózat (ECONET) magyarországi  
tervezett területei 

2.1 Magterület 12 

2.2 Pufferzóna 9 

2.3 Összefüggő folyosó 6 

2.4 Megszakított folyosó 3 

2.5 Egyéb területek 0 

3. Javasolt érzékeny természeti területek 

 Mintaterület 8 

3.1 Igen fontos területek 6 

3.2 Fontos területek 4 

3.3 További vizsgálatokat igénylő területek 2 

3.4 Egyéb területek 0 

4. Ramsari területek 

4.1 Ramsari területek 6 

4.2 Egyéb terület 0 

5. Nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek 

5.1 Nemzetközi jelentőségű madárélőhelyek 6 

5.2 Egyéb terület 0 

6. 
A veszélyeztetett mezei madárfajok számára fontos területek  
(db faj) 

6.1 >= 14 4 

6.2 12 - 13 3 

6.3 10 - 11 2 

6.4 7 - 9 1 

6.5 <= 6 0 

Talaj 

7. Az erózió mértéke 

7.1 Nem, vagy nem jelentős mértékben erodált  0 

7.2 Kisebb fokú erózió 3 
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Kód Megnevezés 
Környezet-
érzékenységi 
értékszám  

7.3 Közepes erózió 6 

7.4 Erős erózió 9 

8. A fizikai talajféleség   

8.1 Homok 8 

8.2 Homokos vályog 6 

8.3 Vályog 4 

8.4 Agyagos vályog 2 

8.5 Agyag 0 

8.6 Tőzeg, kotu 0 

8.7 Durva kőzettörmelék 8 

9. Agyagásvány-minőség   

9.1 I. (illit domináns) 4 

9.2 IK (illit, klorit és kaolinit) 4 

9.3 IKS (illit, klorit, szmektit) 3 

9.4 IKSV (illit, klorit, szmektit, vermikulit) 2 

9.5 IS (illit, szmektit) 2 

9.6 S (szmektit domináns) 0 

9.7 Tőzeg, kotu 6 

10. A talaj kémhatása és mészállapota (Kreybig)   

10.1 
Túlnyomóan semleges vagy gyengén lúgos, mésszel telített 
talajok 

0 

10.2 
Túlnyomóan savanyú, mésszel telítetlen feltalajú, az altalajban 
már a felszínhez közel szénsavas meszet tartalmazó talajok 

1 

10.3 
Túlnyomóan savanyúbb, telítetlen talajok, melyek altalaja a 
felszín közelében nem tartalmaz szénsavas meszet 

1 

10.4 
Szántóföldi művelésre alkalmas szikes talajok. Feltalajuk 
általában savanyú, mésszel többnyire javíthatók. A termőréteg 
vastagsága 50 cm vagy több. 

2 

10.5 
Szántóföldi művelésre kevéssé vagy feltételesen alkalmas 
szikes talajok. Mésszel feltételesen javíthatók. Termőréteg 
vastagsága 30-50 cm 

3 

10.6 
Szántóföldi művelésre alkalmatlan szikes talajok, mésszel nem 
javíthatók 

4 

10.7 Futóhomok 5 

10.8 Köves, sziklás talajok 5 

10.9 Időszakosan vízállásos, vízjárta területek 5 

10.10 Erdők 5 

10.11 Tavak, nádasok, folyóvizek 5 

10.12 Települések 5 
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Kód Megnevezés 
Környezet-
érzékenységi 
értékszám  

11. A talaj szervesanyag-készlete (t/ha)   

11.1       < 50 3 

11.2   50 - 100 3 

11.3 100 - 200 2 

11.4 200 - 300 2 

11.5 300 - 400 1 

11.6 400 < 1 

Víz 

12. Felszín alatti vízvédelmi területek   

12.1 

Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és 
gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek - külön jogszabály 
szerint - kijelölt, vagy kijelölés alatt álló belső, külső és "A" 
hidrogeológiai védőidomai, védőterületei, továbbá a karszt-, 
talaj- és parti szűrésű ivóvízbázisok, ásvány- és 
gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek esetén a "B" 
hidrogeológiai védőterület is. 

12 

12.2 
Azok a karsztos területek, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a 
felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga 
képződmények találhatók. 

11 

12.3 

Üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és 
gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek - külön jogszabály 
szerint - kijelölt, vagy kijelölés alatt álló belső, külső és "A" 
hidrogeológiai védőövezetei, védőidomai, ha nem tartoznak az 
l. kategóriába. 

10 

12.4 

Minden olyan, a 12.2. kategóriába nem tartozó karsztos terület, 
ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és 
dolomitmárga képződmények találhatók, kivéve, ha lokális 
vizsgálat bizonyítja, hogy 100 év alatt nem érhet el a felszínről 
a szennyező anyag a képződménybe. 

9 

12.5 

Minden olyan terület, ahol a fő rétegvízadó összlet teteje a 
felszíntől számítva 50 m-nél kisebb mélységben van, vagy ha 
50-100 m között van, de a fedőképződmény kavics vagy 
homok, és a terület nem tartozik az 1. kategóriába, kivéve, ha 
lokális vizsgálat bizonyítja, hogy 100 év alatt nem érhet el a 
felszínről a szennyeződés a fő vízadó képződménybe. 

8 

12.6 
Minden olyan terület, ahol nincs fő vízadó képződmény, de a 
felszín közelében jó (legalább homoknak megfelelő) vízadó 
réteg található. 

7 

12.7 Egyéb területek 0 

13. Felszíni vízvédelmi területek   

13.1 Balaton és felszíni ivóvízbázisok 12 

13.2 Vízparti üdülőterületek 11 

13.3 
Nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékébe felvett, 
jogszabályban kihirdetett területek. 

11 
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Kód Megnevezés 
Környezet-
érzékenységi 
értékszám  

13.4 
Az 1995. évi LVII. tv. szerint állami tulajdonban lévő felszíni 
állóvizek középvízi mederéltől számított 0.25 km széles parti 
sávja. 

11 

13.5 Duna és Tisza közvetlen vízgyűjtőterülete 10 

13.6 
Az 1995. évi LVII. tv. szerint állami tulajdonban lévő felszíni 
állóvizek középvízi mederéltől számított 0.25-1.0 km közötti 
parti sávja. 

9 

13.7 Ipari területek (kisvízfolyások) 8 

13.8 Öntözővízbázisok 8 

13.9 Nem kiemelt területen levő egyéb felszíni vizek 4 

13.10 Egyéb területek 0 
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11 . 7  MELLÉKLET :  AZ  ÖKOT Í PUSOK  TERÜLET I  STAT I SZT IKÁ JA  
FÖLDHASZNÁLAT I  KATEGÓRIÁNKÉNT  

1. „jó illetve kiváló termőképességű agrárterületek” 

6 kategória alapján 3 kategória alapján 
Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

0 1 5 015 0 1 3 013 16396 
0 1 6 016 0 1 3 013 40969 
0 2 5 025 0 1 3 013 22575 
0 2 6 026 0 1 3 013 33137 
0 3 5 035 0 2 3 023 15191 
0 3 6 036 0 2 3 023 14846 
0 4 5 045 0 2 3 023 9856 
0 4 6 046 0 2 3 023 8362 
1 1 5 115 1 1 3 113 2189 
1 1 6 116 1 1 3 113 2564 
1 2 5 125 1 1 3 113 1467 
1 2 6 126 1 1 3 113 2082 
1 3 5 135 1 2 3 123 1008 
1 3 6 136 1 2 3 123 1370 
1 4 5 145 1 2 3 123 537 
1 4 6 146 1 2 3 123 861 
2 1 5 215 2 1 3 213 3358 
2 1 6 216 2 1 3 213 3631 
2 2 5 225 2 1 3 213 2143 
2 2 6 226 2 1 3 213 2448 
3 1 5 315 2 1 3 213 1869 
3 1 6 316 2 1 3 213 39723 
3 2 5 325 2 1 3 213 2182 
3 2 6 326 2 1 3 213 8242 
2 3 5 235 2 2 3 223 789 
2 3 6 236 2 2 3 223 762 
2 4 5 245 2 2 3 223 536 
2 4 6 246 2 2 3 223 407 
3 3 5 335 2 2 3 223 623 
3 3 6 336 2 2 3 223 2530 
3 4 5 345 2 2 3 223 485 
3 4 6 346 2 2 3 223 537 

Összesen: 243675  
 
2.  „gyenge illetve közepes termőképességű agrárterületek” 

6 kategória alapján 3 kategória alapján 
Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

0 1 2 012 0 1 2 012 5147 
0 1 3 013 0 1 2 012 29890 
0 1 4 014 0 1 2 012 4834 
0 2 2 022 0 1 2 012 10275 
0 2 3 023 0 1 2 012 49380 
0 2 4 024 0 1 2 012 9276 
1 1 2 112 1 1 2 112 16385 
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6 kategória alapján 3 kategória alapján 
Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

1 1 3 113 1 1 2 112 4201 
1 1 4 114 1 1 2 112 478 
1 2 2 122 1 1 2 112 22078 
1 2 3 123 1 1 2 112 3905 
1 2 4 124 1 1 2 112 248 

Összesen: 156097  
 
 
3.  „környezetileg érzékeny agrárterületek” 

6 kategória alapján 3 kategória alapján 
Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

0 5 5 055 0 3 3 033 1004 
0 5 6 056 0 3 3 033 1325 
0 6 5 065 0 3 3 033 143 
0 6 6 066 0 3 3 033 141 
1 5 5 155 1 3 3 133 56 
1 5 6 156 1 3 3 133 29 
2 5 5 255 2 3 3 233 42 
2 5 6 256 2 3 3 233 17 
3 5 5 355 2 3 3 233 40 
3 5 6 356 2 3 3 233 32 

Összesen: 2829 
 
4.  „erdőtelepítésre javasolt területek” 

6 kategória alapján 3 kategória alapján 
Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

4 0 0 400 3 0 0 300 2735 
5 0 0 500 3 0 0 300 4288 
6 0 0 600 3 0 0 300 3586 
4 1 0 410 3 1 0 310 1355 
4 2 0 420 3 1 0 310 1767 
5 1 0 510 3 1 0 310 914 
5 2 0 520 3 1 0 310 1996 
6 1 0 610 3 1 0 310 496 
6 2 0 620 3 1 0 310 1820 
4 1 1 411 3 1 1 311 13364 
4 2 1 421 3 1 1 311 11776 
5 1 1 511 3 1 1 311 4487 
5 2 1 521 3 1 1 311 9754 
6 1 1 611 3 1 1 311 1078 
6 2 1 621 3 1 1 311 3463 
4 1 2 412 3 1 2 312 1677 
4 1 3 413 3 1 2 312 53928 
4 1 4 414 3 1 2 312 8714 
4 2 2 422 3 1 2 312 1450 
4 2 3 423 3 1 2 312 40340 
4 2 4 424 3 1 2 312 2973 
5 1 2 512 3 1 2 312 693 
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6 kategória alapján 3 kategória alapján 
Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

5 1 3 513 3 1 2 312 11940 
5 1 4 514 3 1 2 312 1229 
5 2 2 522 3 1 2 312 905 
5 2 3 523 3 1 2 312 38879 
5 2 4 524 3 1 2 312 4705 
6 1 2 612 3 1 2 312 854 
6 1 3 613 3 1 2 312 2965 
6 1 4 614 3 1 2 312 5956 
6 2 2 622 3 1 2 312 997 
6 2 3 623 3 1 2 312 21768 
6 2 4 624 3 1 2 312 24509 
4 3 0 430 3 2 0 320 1587 
4 4 0 440 3 2 0 320 1103 
5 3 0 530 3 2 0 320 1238 
5 4 0 540 3 2 0 320 895 
6 3 0 630 3 2 0 320 1806 
6 4 0 640 3 2 0 320 1030 
4 3 1 431 3 2 1 321 10616 
4 4 1 441 3 2 1 321 5373 
5 3 1 531 3 2 1 321 4608 
5 4 1 541 3 2 1 321 2491 
6 3 1 631 3 2 1 321 2162 
6 4 1 641 3 2 1 321 1414 
4 3 2 432 3 2 2 322 948 
4 3 3 433 3 2 2 322 12892 
4 3 4 434 3 2 2 322 1500 
4 4 2 442 3 2 2 322 552 
4 4 3 443 3 2 2 322 6096 
4 4 4 444 3 2 2 322 489 
5 3 2 532 3 2 2 322 385 
5 3 3 533 3 2 2 322 18159 
5 3 4 534 3 2 2 322 1484 
5 4 2 542 3 2 2 322 378 
5 4 3 543 3 2 2 322 3543 
5 4 4 544 3 2 2 322 615 
6 3 2 632 3 2 2 322 823 
6 3 3 633 3 2 2 322 15814 
6 3 4 634 3 2 2 322 7839 
6 4 2 642 3 2 2 322 485 
6 4 3 643 3 2 2 322 4707 
6 4 4 644 3 2 2 322 2140 

Összesen: 400533 
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5.  „védelmi célú erdőtelepítésre javasolt területek” 
6 kategória alapján 3 kategória alapján 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

2 0 0 200 2 0 0 200 2356 
3 0 0 300 2 0 0 200 1677 
2 1 0 210 2 1 0 210 1309 
2 2 0 220 2 1 0 210 1283 
3 1 0 310 2 1 0 210 430 
3 2 0 320 2 1 0 210 1440 
2 1 1 211 2 1 1 211 3040 
2 2 1 221 2 1 1 211 4519 
3 1 1 311 2 1 1 211 4021 
3 2 1 321 2 1 1 211 9270 

Összesen: 29345 
 
6.  „erdőtelepítésre javasolt, környezetileg érzékeny területek” 

6 kategória alapján 3 kategória alapján 
Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

4 5 0 450 3 3 0 330 335 
4 6 0 460 3 3 0 330 1 
5 5 0 550 3 3 0 330 154 
6 5 0 650 3 3 0 330 297 
4 5 1 451 3 3 1 331 2975 
4 6 1 461 3 3 1 331 4 
5 5 1 551 3 3 1 331 443 
5 6 1 561 3 3 1 331 4 
6 5 1 651 3 3 1 331 370 
4 5 2 452 3 3 2 332 131 
4 5 3 453 3 3 2 332 523 
4 5 4 454 3 3 2 332 50 
4 6 2 462 3 3 2 332 2 
4 6 3 463 3 3 2 332 4 
5 5 2 552 3 3 2 332 79 
5 5 3 553 3 3 2 332 390 
5 5 4 554 3 3 2 332 269 
5 6 2 562 3 3 2 332 6 
5 6 3 563 3 3 2 332 4 
5 6 4 564 3 3 2 332 1 
6 5 2 652 3 3 2 332 39 
6 5 3 653 3 3 2 332 402 
6 5 4 654 3 3 2 332 1140 
6 6 3 663 3 3 2 332 4 
6 6 4 664 3 3 2 332 1 

Összesen: 7628 
 
7.  „jó illetve kiváló agrártermelési adottságú, vagy erdőtelepítésre javasolt területek” 

6 kategória alapján 3 kategória alapján 
Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

4 1 5 415 3 1 3 313 62698 
4 1 6 416 3 1 3 313 7487 
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6 kategória alapján 3 kategória alapján 
Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

4 2 5 425 3 1 3 313 28035 
4 2 6 426 3 1 3 313 6528 
5 1 5 515 3 1 3 313 5349 
5 1 6 516 3 1 3 313 147238 
5 2 5 525 3 1 3 313 19344 
5 2 6 526 3 1 3 313 54845 
6 1 5 615 3 1 3 313 40628 
6 1 6 616 3 1 3 313 2809 
6 2 5 625 3 1 3 313 33084 
6 2 6 626 3 1 3 313 26672 
4 3 5 435 3 2 3 323 8852 
4 3 6 436 3 2 3 323 1314 
4 4 5 445 3 2 3 323 2509 
4 4 6 446 3 2 3 323 1070 
5 3 5 535 3 2 3 323 5441 
5 3 6 536 3 2 3 323 9625 
5 4 5 545 3 2 3 323 1713 
5 4 6 546 3 2 3 323 2596 
6 3 5 635 3 2 3 323 11897 
6 3 6 636 3 2 3 323 5383 
6 4 5 645 3 2 3 323 4213 
6 4 6 646 3 2 3 323 8337 

Összesen 497667 
 
8. „gyenge illetve közepes agrártermelési adottságú, vagy védelmi célú erdőtelepítésre 

javasolt területek” 
6 kategória alapján 3 kategória alapján 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

2 1 2 212 2 1 2 212 1702 
2 1 3 213 2 1 2 212 90664 
2 1 4 214 2 1 2 212 9838 
2 2 2 222 2 1 2 212 4109 
2 2 3 223 2 1 2 212 68610 
2 2 4 224 2 1 2 212 3577 
3 1 2 312 2 1 2 212 486 
3 1 3 313 2 1 2 212 9101 
3 1 4 314 2 1 2 212 1549 
3 2 2 322 2 1 2 212 1066 
3 2 3 323 2 1 2 212 40133 
3 2 4 324 2 1 2 212 3280 

Összesen 234115 
 
9.  „környezetileg érzékeny, jó agrártermelési adottságú, vagy erdőtelepítésre javasolt 

területek” 
6 kategória alapján 3 kategória alapján 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

4 5 5 455 3 3 3 333 314 
4 5 6 456 3 3 3 333 53 
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6 kategória alapján 3 kategória alapján 
Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

5 5 5 555 3 3 3 333 199 
5 5 6 556 3 3 3 333 209 
5 6 5 565 3 3 3 333 5 
6 5 5 655 3 3 3 333 214 
6 5 6 656 3 3 3 333 249 

Összesen 1243 
 
10.  „gyenge agrártermelési és erdőtelepítési alkalmasságú, környezetileg érzékeny 

területek” 
6 kategória alapján 3 kategória alapján 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

0 1 0 010 0 1 0 010 14022 
0 2 0 020 0 1 0 010 35639 
0 1 1 011 0 1 1 011 9145 
0 2 1 021 0 1 1 011 21952 
0 3 0 030 0 2 0 020 35846 
0 4 0 040 0 2 0 020 34729 
0 3 1 031 0 2 1 021 35027 
0 4 1 041 0 2 1 021 49026 
0 3 2 032 0 2 2 022 10129 
0 3 3 033 0 2 2 022 38598 
0 3 4 034 0 2 2 022 5631 
0 4 2 042 0 2 2 022 23434 
0 4 3 043 0 2 2 022 27457 
0 4 4 044 0 2 2 022 4495 
0 5 0 050 0 3 0 030 13201 
0 6 0 060 0 3 0 030 572 
0 5 1 051 0 3 1 031 38501 
0 6 1 061 0 3 1 031 3229 
0 5 2 052 0 3 2 032 15124 
0 5 3 053 0 3 2 032 7319 
0 5 4 054 0 3 2 032 1350 
0 6 2 062 0 3 2 032 1448 
0 6 3 063 0 3 2 032 572 
0 6 4 064 0 3 2 032 8 
1 0 0 100 1 0 0 100 1559 
1 1 0 110 1 1 0 110 439 
1 2 0 120 1 1 0 110 373 
1 1 1 111 1 1 1 111 13158 
1 2 1 121 1 1 1 111 8357 
1 3 0 130 1 2 0 120 340 
1 4 0 140 1 2 0 120 179 
1 3 1 131 1 2 1 121 9956 
1 4 1 141 1 2 1 121 9791 
1 3 2 132 1 2 2 122 10468 
1 3 3 133 1 2 2 122 2182 
1 3 4 134 1 2 2 122 336 
1 4 2 142 1 2 2 122 9124 
1 4 3 143 1 2 2 122 1167 



 

~ 135 ~ 

6 kategória alapján 3 kategória alapján 
Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

1 4 4 144 1 2 2 122 129 
1 5 0 150 1 3 0 130 74 
1 5 1 151 1 3 1 131 2933 
1 6 1 161 1 3 1 131 1 
1 5 2 152 1 3 2 132 2197 
1 5 3 153 1 3 2 132 193 
1 5 4 154 1 3 2 132 83 
2 3 0 230 2 2 0 220 574 
2 4 0 240 2 2 0 220 333 
3 3 0 330 2 2 0 220 904 
3 4 0 340 2 2 0 220 693 
2 3 1 231 2 2 1 221 2268 
2 4 1 241 2 2 1 221 3050 
3 3 1 331 2 2 1 221 3532 
3 4 1 341 2 2 1 221 3716 
2 3 2 232 2 2 2 222 2400 
2 3 3 233 2 2 2 222 19721 
2 3 4 234 2 2 2 222 1244 
2 4 2 242 2 2 2 222 4770 
2 4 3 243 2 2 2 222 8378 
2 4 4 244 2 2 2 222 172 
3 3 2 332 2 2 2 222 473 
3 3 3 333 2 2 2 222 13949 
3 3 4 334 2 2 2 222 389 
3 4 2 342 2 2 2 222 837 
3 4 3 343 2 2 2 222 7852 
3 4 4 344 2 2 2 222 1482 
2 5 0 250 2 3 0 230 13 
3 5 0 350 2 3 0 230 215 
3 6 0 360 2 3 0 230 8 
2 5 1 251 2 3 1 231 852 
2 6 1 261 2 3 1 231 3 
3 5 1 351 2 3 1 231 2196 
3 6 1 361 2 3 1 231 8 
2 5 2 252 2 3 2 232 968 
2 5 3 253 2 3 2 232 561 
2 5 4 254 2 3 2 232 16 
2 6 2 262 2 3 2 232 9 
2 6 3 263 2 3 2 232 3 
2 6 4 264 2 3 2 232 1 
3 5 2 352 2 3 2 232 293 
3 5 3 353 2 3 2 232 1041 
3 5 4 354 2 3 2 232 223 
3 6 2 362 2 3 2 232 153 
3 6 3 363 2 3 2 232 5 

Összesen 587798 
 



 

~ 136 ~ 

„nem értelmezett terület” 
6 kategória alapján 3 kategória alapján 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Erdő 
alk. 

Körny. 
érz. 

Mg. 
alk. 

Öko-
típus 

Terület 
(ha) 

0 0 0 000 0 0 0 000 100642 
 

Mindösszesen (ha): 2 256 572 
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11 . 8  MELLÉKLET :  TÉRKÉPEK   

 

1. térképmelléklet Az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézetének tesztüzemi 
hálózata 

2. térképmelléklet Érzékeny Természeti Területek rendszere Magyarországon 

3. térképmelléklet Országos jelentőségű térinformatikai alapadatbázisok 

4. térképmelléklet A Természetvédelmi Hivatal digitális adatbázisai 

5. térképmelléklet Magyarország mezőgazdasági termelési talajalkalmassága 

6. térképmelléklet Magyarország mezőgazdasági termelési klímaalkalmassága 

7. térképmelléklet Magyarország mezőgazdasági termelési alkalmassága 

8. térképmelléklet Magyarország környezeti érzékenysége az élővilág szempontjából 

9. térképmelléklet Magyarország környezeti érzékenysége a talajok szempontjából 

10. térképmelléklet Magyarország környezeti érzékenysége a vízbázisok szempontjából 

11. térképmelléklet Magyarország környezeti érzékenysége 

12. térképmelléklet Magyarország földhasználati zonációs alaptérképe 

13. térképmelléklet Magyarország jelenlegi felszínborítása 

14. térképmelléklet Javaslat művelési ág változtatására a földhasználati zónarendszer 
alapján 

15. térképmelléklet A Tisza-térség szántóföldi művelési alkalmassága 

16. térképmelléklet A Tisza-térség erdőtelepítési alkalmassága 

17. térképmelléklet A Tisza-térség környezeti érzékenysége 

18. térképmelléklet A Tisza-térség ökotípus térképe 

19. térképmelléklet A Tisza-térség szántóterületeinek művelési ág váltási javaslata 

20. térképmelléklet A Tisza-térség nagytáblás szántóterületeinek művelési ág váltási 
javaslata 

21. térképmelléklet A Tisza-térség kistáblás szántóterületeinek művelési ág váltási 
javaslata 

22. térképmelléklet A Tisza-térség öntözött szántóterületeinek művelési ág váltási 
javaslata 

 


