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1. Agrártéradat- és egyéb adatbázisok

• Földmérési és Távérzékelési Intézet fontosabb 
adatbázisai

• Természetvédelmi Információs Rendszer 
adatbázisa

• Agrár-környezetgazdálkodási Információs 
Rendszer

• ENAR Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszer

…



Agrártéradat- és egyéb adatbázisok
Előadás

ADATBÁZIS ?



FÖMI 
(Földmérési és Távérzékelési Intézet) fontosabb 

adatbázisai

http://www.fomi.hu

http://www.fomi.hu/


Légifelvételek, űrfelvételek

Légifotók
• Szolgáltatási digitális adatformátum-minták böngészése 
• Szolgáltatási digitális adatformátumok letölthető változatai kipróbálásra 
• Ortofotók letölthető mintái különböző években készült légifelvételekből 
• Ortofotók böngészése az ország teljes területén korlátozott felbontással 

Űrfelvételek
• SPOT műholdfelvételek adatbázisa (SPOT műholdak) 
• Nemzeti Űrfelvétel Archívum: LANDSAT műholdak 
• Nemzeti Űrfelvétel Archívum: IRS - 1C Műhold 
• IKONOS 

http://fish.fomi.hu/termekekhonlap/adatbaziskezeles/ugyfel/rendeles/ortofotokteruletkijelolessel/teruletkijeloles.htm


Térképek, domborzat

Térképek
• Topográfiai térképek
• Kataszteri térképek
• 1:10 000 ma. digitális topográfiai térkép 
• 1:100 000 ma. digitális domborzatmodell 
• 1:10 000 ma. digitális domborzatmodell 

Domborzat
• DDM-5

Magyarország digitális domborzatmodellje 5 méteres felbontásban



Alappontok, határok

Alappontok
• Magassági Alappontok Adatbázisa (MAG) 
• Vízszintes Alappontok Adatbázisa (VAB) 
• Országos GPS Hálózat pontjainak adatbázisa (GPSINF) 

Határok
• Magyar Közigazgatási Határok (MKH)



Parlagfű, VinGIS

Parlagfű
• Parlagfű veszélyeztetettség (térképes és szöveges kereső)

VinGIS
• Szőlő ültetvényregiszter térinformatikai háttere

Magyarországon

http://fish.fomi.hu/termekekhonlap/keret.asp?oldal=parlagfuterkep


Corine, Mepar

CORINE (Coordination of Information on the Environment) Land 
Cover (felszínborítás) adatbázis 

• CLC100 
• CLC50
• CLC2000
• CLC2006

Mepar
• Mezőgazdasági parcellák azonosításának rendje a 2004-es évtől az EU támogatási 

rendszerben



Takarnet

• Földhivatali információs rendszer
– Főmenü

• Nem hiteles tulajdoni lap másolat
• Térképmásolat kérés
• Egyéb beadvány 

http://www.takarnet.hu/html.html


GNSSnet

• Global Navigation Satellite Systems Szolgáltató 
Központ

– Utólagos adatszolgáltatás
• Beállítható rögzítési gyakoriságú és időtartamú RINEX adatok a működő 

referenciaállomásokról
• Beállítható rögzítési gyakoriságú és időtartamú virtuális RINEX adatok, a 

felhasználó által megadott helyre

– Valós idejű adatszolgáltatás
• Valós idejű, dm pontosságú DGPS korrekciók
• Valós idejű, cm pontosságú RTK és hálózati RTK korrekciók 



Természetvédelmi Információs Rendszer

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm


TIR felépítése

• Biotika modul
• Védett értékek modul
• Ingatlan-nyilvántartás modul
• Vagyonkezelés (-gazdálkodás) modul
• Erdészeti nyilvántartás modul
• Területhasználat eseménynapló (kezelés) modul 
• Vezetői döntés-előkészítő modul

TAR (Természetvédelmi 
Alapobjektum-
nyilvántartó rendszer) 
adatkörei:
• Térképi adatok
• Metaadatok
• Attribútum adatok
• Szótárak
• Nyilvántartások



Agrár-környezetgazdálkodási Információs 
Rendszer

• Célja a gazdálkodók és a szaktanácsadók folyamatos és naprakész információkkal 
történő tájékoztatása és a pályázáshoz, a támogatási rendszerben való 
eligazodáshoz, a fejlesztésekhez segítséget adó szakmai háttér-tudásanyag széles 
körű biztosítása

• Tudásbázisa aktuális szakmai hírek, események, cikkek, tanulmányok, kiadványok 
rendezett, karbantartott és aktualizált közzétételén alapszik

• A honlap további célja az internetes adatszolgáltatásra való felkészítés 
(gazdálkodási naplók, nitrátérzékeny területeken gazdálkodók adatlapjainak 
elektronikus úton történő befogadása), az agrár-környezetgazdálkodással 
összefüggő adatokról való tájékoztatás, illetve ezekkel kapcsolatos tematikus 
térképek publikálása és nem utolsó sorban mezőgazdasági szempontú 
előrejelzések közzététele

http://www.air.gov.hu/index.php


AIR nyilvános térképtár

• Magyarország 1:200.000 
méretarányú genetikus talajtérképe
– 40 talajtípus, 80 altípus színekkel és 

színárnyalatokkal 
– fizikai talajféleség (9 kategória) vonalkázással 
– talajképző kőzet (28 kategória) betűjelekkel 

http://www.air.gov.hu/index.php

http://terkep.air.gov.hu/terkep/
http://www.air.gov.hu/index.php


ENAR Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszer

• Tenyészet Információs Rendszer
TIR elsődleges feladata, hogy a Szarvasmarha 
ENAR, a sertés ENAR, a juh/kecske ENAR, a 
Baromfi Információs Rendszer, az 
állategészségügyi, a tenyésztési és a támogatási 
információs rendszerek számára szolgáltassa a 
tartási helyek és tenyészetek, valamint a 
támogatási rendszerektől eltekintve a felelős 
tartóik adatait is.

http://www.enar.hu

http://www.enar.hu/bevezeto0.htm
http://www.enar.hu/


ENAR Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszer II.

• Szarvasmarha ENAR

• Sertés ENAR

• Juh/kecske ENAR

• Baromfi Információs Rendszer

http://www.enar.hu/index1.html
http://www.enar.hu/index2.html
http://www.enar.hu/index3.html
http://www.enar.hu/index4.html


Országos Állategészségügyi Informatikai 
Rendszer 

• Alrendszerek:
– Szállítási alrendszer - ANIMO rendszer
– Járványügyi alrendszer
– Élelmiszer-higiéniai és -minőségellenőrzési 

alrendszer 
– Takarmány-minőségellenőrzési alrendszer 
– Állatgyógyászati szerek alrendszer 
– Állatvédelmi alrendszer 



További információs rendszerek

• Erdészeti Szakigazgatási Információs Rendszer 
• Országos Lótenyésztési Információs Rendszer
• Országos Borminősítő Rendszer
• PHYSAN növény-egészségügyi információs 

rendszer
…



Agrártéradat - és egyéb adatbázisok
Előadás összefoglalása

• FÖMI
• TIR
• AIR
• ENAR
…

– Szabadon hozzáférhető adatbázisok
– Korlátozottan hozzáférhető adatbázisok



Előadás ellenőrző kérdései

I. Keresse meg  a FÖMI OGPSH adatbázisában két Somogy 
megyei pont azonosítóját!



Előadás ellenőrző kérdései

II. Keresse meg  a FÖMI magassági alappont adatbázisában két 
Békés megyei EOMA pont azonosítóját!



Előadás ellenőrző kérdései

III. Keresse meg  a FÖMI vízszintes alappont adatbázisában két Vas 
megyei harmadrendű pont azonosítóját!



Előadás ellenőrző kérdései

IV. Keresse meg  az AIR genetikus talajtérképén Békés megye 
jellemző talajtípusát!



Előadás ellenőrző kérdései

V. Mérje meg a Georgikon Térképszerver topográfiai 
térképszolgáltatása (vagy más térképszerver) segítségével a 

tihanyi Belső-tó hosszát!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

Adatbázis-kezelés eszközei

• Előadás anyagát készítette: dr. Busznyák János
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