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A konferencia indítékai
Az ökológiai adottságokhoz alkalmaz-
kodó, környezettudatos gazdálkodás
támogatása az Európai Unió agrárpoliti-
kájában – hazai érdekeinknek is megfe-
lelôen – kiemelten kezelt terület.

A mezôgazdasági földhasználat ered-
ménye – a növényi produktum – és a
környezeti erôforrások viszonyának
elemzésével az ágazati termeléspolitikai
irányítás megalapozottabban dolgozhatja
ki évenkénti és hosszú távú, környezeti
szempontokat is érvényesítô támogatási,
illetve szabályozási terveit. Ezáltal a gaz-
dálkodók tervezési és termelési biztonsá-
ga is megnövekszik, ami kiszámíthatóbb
befektetési lehetôségeket teremt.

A gazdaságok és az ország termelési
potenciáljának optimális kihasználása,
a mezôgazdaság versenyképességének
fokozása érdekében a termôföldrôl, an-
nak minôségérôl és használatáról újfaj-
ta információkra, s az információk újfaj-
ta kezelésére van szükség.

A konferencia célja
A konferencia lehetôséget kíván bizto-
sítani a termôfölddel foglalkozó tudo-
mányos szakemberek, az ágazati irá-
nyítás képviselôi, az érdekelt szolgálta-
tói szektor szakértôi, valamint a földmi-
nôség és földhasználat problémáival a
gyakorlatban foglalkozó gazdaságok
szakemberei számára szempontjaik ki-
fejtésére, és egymás véleményének, né-
zeteinek megismerésére.

A konferencián kerül bemutatásra és
vitára a Széchenyi-tervhez kapcsolódó
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program
által támogatott projekt keretében meg-
valósuló „D-e-Meter” rendszer, a földmi-
nôsítés és a mezôgazdasági földhaszná-
lati adatszolgáltatás integrált rendszere.

A konferencia tapasztalatai hozzájá-
rulhatnak a termôföld minôségét is fi-
gyelembe vevô földhasználati nyilván-
tartás, tervezés, irányítás és gyakorlat,
valamint az ezekhez kapcsolódó szol-
gáltatások igényeinek kiszolgálásához,
és lehetôségeinek jobb kihasználásához.

Földhasználati információ, 
kutatási programok

és lehetôségek
Hazánk legnagyobb természeti erôfor-
rása a termôföld, melynek használati ér-
téke európai uniós csatlakozásunk után

várhatóan jelentôsen nôni fog. A mezô-
gazdasági potenciál optimális kihaszná-
lásához és a versenyképesség javításá-
hoz az európai szintû termelési feltéte-
lek megteremtéséhez azonban az ága-
zat modernizálása szükséges.

Lehetôségeink kihasználása csak
olyan programok segítségével érhetôk
el, amelyek amellett, hogy a gazdálko-
dás természeti feltételeit veszik alapul,
a gazdálkodók képzettségére és a mo-
dern információhordozókra építenek.
Csak a tudományos megalapozottság,
gyakorlati megvalósíthatóság és ismeret-
átadás hármas követelményének meg-
felelve mûködhetnek a mezôgazdasági,
vidékfejlesztési programok is.

Ilyen, a sikeres mûködés reményével
kecsegtetô tervek kidolgozásának támo-
gatására került meghirdetésre a Széche-
nyi-tervhez kapcsolódó Nemzeti Kutatá-
si és Fejlesztési Program (NKFP), amely-
nek indulása a közelmúlt hazai tudomá-
nyos életének kiemelkedô eseménye.

Az NKFP programtanácsa olyan, nagy
nemzeti jelentôségû témák kidolgozásá-
hoz biztosít támogatást, ahol az alapkuta-
tások eredményeit alkalmazott kutatások
viszik tovább és még ugyanazon projekt-
ben a gyakorlat számára közvetlenül
hasznosítható fejlesztés is megvalósul.

A földminôsítés és a földminôséget is
figyelembe vevô gazdálkodás-tervezés
és az ehhez kapcsolódó környezetgaz-
dálkodás ilyen jelentôségû terület.

A szántóföldek, gyepek, szôlôk és
erdôterületek földje, mint termelôesz-
köz, családok tízezreinek megélhetését
és egész nemzetünk gyarapodását segí-
ti, de olyan természeti érték is, amely-
nek megôrzése mindannyiunk életmi-
nôségének alapja. Az, hogy evvel az
erôforrással miképp gazdálkodunk, vi-
déki gazdaságunk versenyképessége
miként alakul, attól is függ, hogy mi-
lyen információk birtokában és milyen
technológiákat alkalmazva sikerül az
ágazat mûködését szervezni.

A konferencia olyan új ismeretek be-
mutatására ad lehetôséget, amelyek az
ország mezôgazdasági termelésének mo-
dernizálását, versenyképességének nö-
velését segítik, mialatt a környezeti szem-
pontok, a sokat emlegetett fenntartható-
ság érvényesülése irányába hatnak.

A konferencián külön szekcióban ke-
rül bemutatásra a D-e-Meter rendszer,
ami a mai kor igényének megfelelô kör-

nyezeti szempontú földminôsítés és a
földhasználat tervezési lehetôségeinek
földminôséget is figyelembe vevô térin-
formatikai támogatású új rendszere. A je-
lentôs állami támogatással kifejlesztett
rendszert az alábbiakban ismertetjük.

A fejlesztés célja: áttekintés
A környezeti szempontú földminôsítés
és az EU-konform mezôgazdasági adat-
szolgáltatás rendszerének integrált fej-
lesztése több célt is szolgált.

Az elavult aranykoronás földminôsítést
felváltani hivatott újfajta rendszer segítsé-
gével az európai uniós és hazai mezôgaz-
dasági támogatási alapok forrásai valóban
azokhoz a gazdaságokhoz juthatnak el,
amelyeknek erre a környezeti adottságai
vagy gazdálkodási módja miatt leginkább
szüksége van. Az új földminôsítés alapján
ugyanis lehetôvé válik a termôföldek ter-
mékenységének pontosabb meghatáro-
zása, valamint lehetôség nyílik az idôjárá-
si szélsôségek alapján bekövetkezô ter-
mésveszteség reális felmérésére is.

A rendszer általánossá válása nyo-
mán az ágazati irányítás megalapozot-
tabban dolgozhatja ki évenkénti és
hosszú távú támogatási terveit, ezáltal a
gazdálkodók termelési biztonsága is
megnövekszik.

A rendszer másik eleme a növényter-
mesztéshez kapcsolódó, az (európai
uniós) támogatási forrásokhoz jutás fel-
tételét jelentô adatszolgáltatás meg-
könnyítése, egyúttal a szántóföldi föld-
használat területi eloszlásának pontos
rögzítése. A D-e-Meter rendszer alkal-
mazásával a parcella alapú földhaszná-
lat-tervezés az EU normáinak megfele-
lôen, az Integrált Igazgatási és Ellenôr-
zési Rendszer követelményeivel teljes
kompatibilitásban történhet.

A számítógépes, Internet-alapú rend-
szer használatával a mezôgazdaságban
dolgozók csatlakozhatnak az informáci-
ós társadalomhoz, ezáltal tovább javítva
gazdasági-társadalmi kilátásaikat.

A D-e-Meter rendszer továbbá meg-
felelô alapot nyújt a földek közgazdasá-
gi értékelésének elvégzéséhez, evvel a

Földminôsítés és földhasználati információ a
mezôgazdaság versenyképességéért konferencia
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földjelzálog hitelezés és általában a
földdel kapcsolatos pénzügyi-finanszí-
rozási mûveletek terén is áttörést hoz-
hat alkalmazása.

A D-e-Meter földminôségi 
és földhasználati 

információs rendszer
A fenti célok elérése érdekében 2001-
ben a Veszprémi Egyetem vezetésével
kutatói konzorcium alakult.

A projekt során egy olyan információs
rendszert dolgozott ki a kutatói és fejlesz-
tôi konzorcium, amely magában foglalja
a földminôség on-line térinformatikai
eszközökkel történô térképi megjelenítését,
a földminôség és más kritériumok alap-
ján történô növénytermesztési modelle-
zést, valamint a földhasználat számítógé-
pes térképek segítségével történô tervezé-
sét. A rendszer segíti a földhasználattal
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezett-
ségek teljesítését és egyben kétcsatornás
közvetlen kommunikációt biztosít a gaz-
dák és az ágazati irányítás között.

A fent vázolt rendszerrel tehát ele-
mezhetôvé válik a mezôgazdasági föld-
használat eredménye (a növényi pro-
duktum) és a környezeti erôforrások vi-
szonya is.

A  kidolgozás alapja
Az információs rendszer alapját a föld-
minôsítô rendszer adja, amely bármely
földterületre megállapított egy földmi-
nôségi viszonyszám kifejezésével lehe-
tôvé teszi az aranykorona-érték kiváltá-
sát. A D-e-Meter rendszer további alkal-
mazási elônyei:

• számszerûen határozza meg és vi-
szonyszámokkal fejezi ki a termôhelyek
produkciós potenciálját,

• fôbb gazdasági növények, illetve
növénycsoportok szerinti értékelésre is
lehetôséget ad,

• tartalmazza a termelési kockázat –
úgymint aszály, belvíz – kifejezésének
lehetôségét,

• valamint a produkciós viszonyokat
különbözô mûvelési intenzitási szinte-
ken is jellemzi.

A földminôsítô munka, amelynek
kutatási elôzményei az egyes kutatóhe-
lyeken évtizedekre nyúlnak vissza, or-
szágos földhasználati, növénytermesz-
tési és talajtani adatbázisok és az agrár-
mintaterületrôl rendelkezésre álló talaj-
és növénytermesztési információk sta-
tisztikai értékelésén nyugszik. (Többek
között ez biztosítja a korábbi becsléses
eljárásokkal szemben a nagyobb pon-
tosságot.)

A D-e-Meter rendszer
elônyei és lehetôségei 

A D-e-Meter egy olyan, Internet-alapú
rendszer, amely az állam és a vidéki la-
kosság közötti információcserét bizto-
sítja a mezôgazdaság és földügy terüle-
tén, különös tekintettel a környezetgaz-
dálkodásra, birtokrendezési feladatok-
ra, a támogatási-elvonási rendszerek
üzemeltetésére, tájékoztatásra.

A D-e-Meter rendszer ily módon
egyesíti magában a Nemzeti Fejlesztési
Terv (NFT) Gazdasági Versenyképes-
ség Operatív Programjának Információs
társadalom- és gazdaságfejlesztési prio-
ritásában meghatározott e-gazdaság és
e-közigazgatási intézkedések céljait. A
vidéki népesség számára az IT készsé-
gek megszerzésének ösztönzése révén
növeli az információs társadalomban
való aktív részvétel esélyeit. Ugyancsak
elôsegíti a termelôszektor modernizáci-
óját és ily módon szolgálja a szintén az
NFT-ben szereplô Környezetminôség
javítása, fenntartható erôforrás-gazdál-
kodás átfogó célt.

A fentebb vázolt összefüggések mel-
lett a D-e-Meter rendszer – jellegébôl
adódóan – legfôbb tulajdonságaiban az
NFT Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív

Programjában megfogalmazott stratégi-
ai célokhoz kapcsolódik:

– a mezôgazdasági termelés verseny-
képességének javítása (a termésszerke-
zet optimalizálásán keresztül),

– esélyegyenlôség megteremtése,
arányos tôke- és munkajövedelem el-
érése,

– a mezôgazdaság fenntartható fejlô-
désének megalapozása, feltételeinek ja-
vítása, a termelô tevékenység és a kör-
nyezet- és természetvédelem érdekei-
nek összehangolásával,

– a mezôgazdasági termelés kompa-
ratív elônyeinek, gazdaságosságot és
élelmiszerkivitelt fokozó kihasználása,

– a vidéki foglalkoztatás és alternatív
jövedelemszerzés ösztönzése, a vidék né-
pességmegtartó képességének javítása,

– a gazdaság emberi erôforrásainak
fejlesztése, az agrár-innováció térnyeré-
sének elômozdítása.

A rendszer használatához szükséges
infrastruktúra (talajtérképek a még nem
térképezett területekre, számítógépek
és Internet-csatlakozás) megteremtése
a legmagasabb arányú EU-támogatás
mellett valósítható meg, egyben további
EU-s források magyarországi felhasz-
nálási lehetôségeit generálva.

Keszthely, 2003. december 11-12.

Az erdôgazdálkodásban olyan szaporító-
anyagot kell felhasználni, amely lehetôvé
teszi a környezethez jól alkalmazkodott,
genetikailag változatos erdei ökosziszté-
mák kialakulását, a természeti rendszerek
és a biológiai fajok evolúciós képességé-
nek megôrzését, és amelytôl egyúttal az
erdôk élôfa-készletének növelése, a fa-
anyag minôségének javulása, illetve az er-
dôk környezetre gyakorolt jótékony hatá-
sának megôrzése és javítása várható. A for-
galomba hozatal céljára kiválasztott szapo-
rítóanyagot kibocsátó szaporítóanyag-for-

rások engedélykötelesek. A származásazo-
nosított szaporítóanyag-forrásokat a minô-
sítô intézetnek be kell jelenteni.

Az uniós csatlakozást követôen ha-
tályba lépô 110/2003. (X. 21.) FVM ren-
delet meghatározza az erdészeti szapo-
rítóanyagok minôsítési rendszerét, szár-
mazásigazolását, forgalomba hozatalá-
nak feltételeit, szól a géngyûjteményrôl,
a nemesítô törzsállományok fenntartá-
sáról. Emellett rendelkezik a szaporító-
anyag importjáról és exportjáról is.

(Magyar Közlöny, 2003/121. szám)

Erdôgazdálkodás

Erdészeti cégek:
új vagyonkezelés
Az ÁPV Rt. igazgatósága elfogadta az
erdészeti társaságok új vagyonkezelési
stratégiájának alapelveit. A vagyonke-
zelô 2004 tavaszán véglegesíti azt az in-
tézkedési tervet, amely lehetôvé teszi,
hogy az erdôvagyon kezelése a piac ke-
retei között is hatékony és versenyké-
pes legyen. Az ÁPV Rt. igazgatósága ál-

tal elfogadott alapelvek egyszerre
mondják ki, hogy az erdôgazdasági tár-
saságokat és azok elôdjeit az állami er-
dôk kezelésére alapították, valamint
hogy az állami erdôgazdálkodás straté-
giáját a hazai és a nemzetközi környe-
zethez igazodó vállalkozói típusú erdô-
vagyon érdekeltségû erdôgazdálkodás-
ra kell alapozni. AZ ÁPV Rt. vezetô tes-
tülete ennek megfelelôen határozta
meg az alapvetô stratégiai célokat. 

(Népszava)


