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A  T É M A  A K T U A L I T Á S A  

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 
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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! 

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 
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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 
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. 

  

A  K U T A T Á S  C É L K I T Ű Z É S E 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? 



 6 

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

  

A Z  É R T E K E Z É S  F E L É P Í T É S E  

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 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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Ö S S Z E F O G L A L Ó  M E G Á L L A P Í T Á S O K ,  T É Z I S E K  

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 
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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. 

• 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 
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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. 

• 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 
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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, 
• 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.  
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Ú J  T U D O M Á N Y O S  E R E D M É N Y E K  

 

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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