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VA R G A  S Z A B O L C S 1

Földnyilvántartási problémák mezőgazdasági  
támogatásokkal kapcsolatban

1. BEVEZETÉS

Az Európai Unió által finanszírozott egységes területalapú támogatási rendszer 
(SAPS) és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások igénybevételénél, vala-
mint ezek ellenőrzésénél a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) 
alapadatait lehet kizárólagosan felhasználni. A kizárólagosság azt jelenti, hogy a 
MePAR-ban található információkat semmilyen más területazonosító rendszer 
adatai nem bírálhatják felül a területalapú támogatások vonatkozásában.2

Magyarországon a földterületek legalapvetőbb nyilvántartási rendszere az 
egységes ingatlan-nyilvántartás, mely a tulajdonjogi és az ahhoz kapcsolódó ada-
tokat, tényeket tartalmazza. Mivel sok gazdálkodó csak hozzávetőlegesen ismeri 
az általa művelt mezőgazdasági területek nagyságát és határait, jellemző, hogy az 
ingatlan-nyilvántartásban szereplő kataszteri területnagysággal megegyező táb-
laméretre kívánják igényelni a területalapú támogatásokat is. Ismeretes azonban, 
hogy az ingatlan-nyilvántartásban szereplő területadat általában lényegesen na-
gyobb, mint az adott mezőgazdasági parcella valós művelésének határa. Ennek 
oka, hogy egy-egy helyrajzi szám területe ráfedhet a mezőgazdasági tábla végé-
ben vagy oldalában húzódó fasor, erdősáv, vizes árok, csatornapart stb. területére 
is, melyek, noha jogilag az adott földrészlet részét képezhetik, egyértelműen nem 
tartoznak az adott parcella ténylegesen művelt területéhez.3 Éppen ezek miatt 
volt indokolt a MePAR kialakítása és alkalmazása, mint a mezőgazdasági támo-
gatások vonatkozásában kizárólagos földterület-azonosító rendszer. Mivel ese-
tében a támogatható és nem támogatható területek határa nem a jogi, hanem a 
terepen is jól azonosítható, természetes vagy mesterséges határvonalak mentén 
került meghatározásra.4

A fent vázolt probléma fényében terepi vizsgálataim célkitűzése a MePAR 
és az ingatlan-nyilvántartás területadatainak egymással, illetve a valós művelé-

[1] SZE mesterképzés, vidékfejlesztési agrármérnök. Témavezető: Dr. Mezei Katalin, egyetemi 
docens, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési 
Tanszék. 
[2] Dömsödi János: Földhasználat, 2006, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 392–396. o.
[3] Ancsin Zoltán – Kary Lóránt – Pintér Balázs: Területmérés – Gazdálkodói segédlet, 
2015, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Budapest, 11–13. o. 
[4] Szabó Gyula: Föld- és területrendezés 9.: A birtokrendezés infrastrukturális (táblásítás, 
mező- út, vízrendezés és melioráció, tereprendezés) kapcsolódásai, 2010, Nyugat-magyarországi 
Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 8–10. o. 
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si területadatokkal való összehasonlítása helyszíni, precíziós földmérőműszerrel 
végzett mérések segítségével, majd a mért adatok számszerűsítésével a következ-
tetések levonása. 

A kormányhivatalok és a Kincstár a területalapú támogatások helyszíni elle-
nőrzése során az ellenőrzésre kijelölt kérelmezett táblák területének mérését GPS-
es területméréssel hajtja végre. Ennek kapcsán gyakran felmerül a gazdálkodók 
körében, hogy a hivatalok által használt műszerek nem elég pontosak, és ez az 
eltérések elsődleges oka. Alkalmam nyílt ezen technikai eszközökkel is elvégez-
ni a vizsgálatra kiválasztott táblák felmérését, így célkitűzéseim között szerepelt 
ezen műszerek pontosságának összevetése más, hasonló elven működő precíziós 
eszközzel. 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

2.1. A terepi felmérések során használt eszközök bemutatása 

A helyszíni mérések során a sarokpontok kitűzéséhez egy Getac PS336 típusú 
PDA (Personal Digital Assistant – digitális személyi asszisztens) műszert, illetve 
egy Hi-Target V100 GNSS RTK vevőt használtam. Előbbi gyakorlatilag egy kis-
méretű személyi számítógép, melynek alapvető funkciója a személyes informáci-
ók rögzítése, tárolása és kezelése,5 míg utóbbi a vevőegység antennája. A vizsgálat 
szempontjából e műszer legnagyobb előnye, hogy a geodéziai alkalmazási 
területből adódóan sokkal pontosabb – 0,5–5 centiméter térbeli ponthiba – 
területmérést lehet vele végrehajtani, mint a hivatalok által használt, térinforma-
tikai célú PDA eszközökkel.6 A számítógépre a hazánkban is népszerű, amerikai 
Carlson SurvCE 6 szoftver került telepítésre, melynek legfőbb előnye, hogy mű-
szerfüggetlen, vagyis szinte bármely műszergyártó cég bármely termékét – GPS 
vevő, mérő állomás stb. – képes kezelni.7

A kormányhivatalok és a Kincstár által legáltalánosabban használt vevőegy-
ség a Windows rendszerű Trimble Geo 5T típusú PDA, mely a vevőegység an-
tennáját is magában foglalja. Ezen műszerek felhasználási területe térinformati-
kai célú, ami azt jelenti, hogy a mérési pontosság ponthiba-tartománya 0,5–1,5 
méter.8 A területmérés a DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. által kifejezetten 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére, a mezőgazdasági támogatá-
sok ellenőrzéséhez kifejlesztett „DT HELL” szoftver segítségével történik.9

[5] Szilágyi Róbert: Mobil Internet alkalmazási lehetőségek és igények az agrárgazdaságban, 
in Debreceni Szemle, 2006/2. szám, 219–232. o.
[6] Ádám József – Bányai László – Borza Tibor – Busics György – Kenyeres Ambrus – 
Krauter András – Takács Bence (szerk.): Műholdas helymeghatározás, 2004, Műegyetemi 
Kiadó, Budapest, 133–136. o. 
[7] http://geomentor.hu/SurvCE (letöltve: 2019. november 05.)
[8] Ádám – Bányai – Borza – Busics – Kenyeres – Krauter – Takács: i. m. 133–136. o. 
[9] https://docplayer.hu/9113999-Miszori-krisztian-digiterra-kft-budapest-2015-10-27-foldmuve-
lesugyi-miniszterium-digiterra-sztorik-3-mokas-tortenet.html (letöltve: 2019. március 28.)
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E mérések esetében fontos adat az ún. nettó terület vagy támogatható terü-
let, amit a DT HELL szoftver számít minden mérés esetében úgy, hogy az adott 
mérés teljes területből levonja a MePAR-ban lehatárolt, nem támogatható terü-
letre fedő részt. Emellett figyelembe kell még venni, hogy a műszer pontatlansá-
gából eredő eltérések ellensúlyozása érdekében ezekhez a mérésekhez tartozik 
egy tolerancia-tartomány, amit szintén a szoftver számít ki minden egyes mérés 
esetében egyedileg a mért terület és kerület alapján. Ha a tolerancia-értéket hoz-
záadjuk a mért támogatható területnagysághoz, megkapjuk az ún. toleranciával 
növelt területet. Ennek jelentősége, hogy ha a mért nettó terület kisebb, mint 
a kérelmezett terület, a toleranciával növelt területtel elfogadható a kérelemben 
nyilvántartott terület, természetesen csak a tolerancia-értéktartomány határáig. 

2.2. A mérés menete 

A területmérések során először egy precíziós földmérő műszerrel a kataszteri 
határt tűztem ki, a fő sarokpontok – az illetékes földhivatal által nyilvántartott 
– EOV koordinátái alapján. Második lépésként a hivatalok által használt műszer 
segítségével kerestem meg ugyanezen helyrajzi számok sarokpontjainak helyét, 
amit ismét rögzítettem a precíziós műszerrel. Ezt követően került kimérésre a 
művelés valós határa, amely kitűzését szintén a fő sarokpontokhoz viszonyítot-
tam. Ezzel minden egyes helyrajzi szám összes fő sarokpontjához három érték 
tartozott: a Földhivatal által nyilvántartott EOV koordináta pozíciója, a hivatalok 
által használt műszer (lényegében a MePAR) szerinti helyzete ugyanezen sarok-
pontnak, valamint a művelés valós határa alapján megállapított sarokpont. 

Mindezeken felül a földhivatali EOV koordináták precíziós műszerrel való 
kitűzései alapján a hivatalok és a Kincstár által használt eszközzel is elvégeztem a 
területmérést, így a két műszer pontossága egyszerűen összevethető egymással.  

2.3. Adatfeldolgozás, kiértékelés módszere – a DigiTerra bemutatása

A mérési adatok feldolgozása a DigiTerra Explorer 7 (verziószám: 16.09.01) 
szoftver segítségével történt. A DigiTerra Explorer egy Windows Mobile alapú, 
hordozható térképészeti és térinformatikai (GIS) szoftver, melynek felhasználási 
területe az adatgyűjtés, illetve a meglévő terepi adatok aktualizálása.10

Az adatok kiértékelésének első lépése a poligonok (a kataszteri, a MePAR sze-
rinti és a valós művelés területe) létrehozása a helyszínen kitűzött pontok össze-
kötésével. Így minden helyrajzi szám vonatkozásában három poligon keletkezett, 
amit az 1. ábra szemléltet, ahol a szaggatott fehér vonal az ingatlan-nyilvántartási 
koordináták alapján kitűzött kataszteri határt, a folytonos vörös vonal a MePAR 
alapján kitűzött kataszteri területet, míg a folytonos zöld vonal a tényleges mű-
velés határát mutatja. 

[10] DigiTerra: DigiTerra Explorer 7 Referencia Kézikönyv, DigiTerra Information Services Ltd.
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1. ábra: A 3 mérési poligon az egyik helyrajzi szám példáján

3. EREDMÉNYEK

A vizsgálati eredmények megerősítették a hipotézist, miszerint a legtöbb me-
zőgazdasági parcella vonatkozásában a kataszteri nyilvántartás alapján jegyzett 
területnagyság jelentős eltérést mutat a mezőgazdasági művelés valós határához 
képest. A vizsgálatba vont 25 területből 20 esetében kisebb, míg 5 táblánál na-
gyobb valósan művelt területnagyságot sikerült kimutatni az ingatlan-nyilván-
tartás adataihoz viszonyítva. Azon parcellák esetében, melyeknél a nyilvántartás 
szerinti területmérethez képest kisebb művelési határ került megállapításra, a két 
területérték közötti átlagos eltérés 7,1% volt, míg ahol a kataszteri területnagy-
ságnál nagyobb valósan művelt mezőgazdasági táblaméretet kaptam, ott ez az 
érték 3,7% volt. 

A vizsgált helyrajzi számok fő sarokpontjainak EOV koordinátái és a művelés 
határának sarokpontjain felvett koordináták közötti átlagos távolság 7,04 méter 
volt. A kataszteri nyilvántartás és a valós művelés sarokpont-koordinátái közötti 
legkisebb távolságot 0,39 méternek, míg a legnagyobbat 127,40 méternek állapí-
tottam meg. 

A kormányhivatalok és a Kincstár által alkalmazott Trimble Geo 5T PDA 
alapján, a Getac PS336 műszerrel kitűzött kataszteri területek vonatkozásában a 
25 helyrajzi számból 16 esetében kisebb, míg 9 esetében nagyobb lett a területmé-
rés eredménye. Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő területadatokhoz képest az 
átlagos eltérés mind a két esetben 1,5%-os volt. 
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Az előbbi módon kitűzött pontok koordinátái és az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti EOV koordináták közötti átlagos távolság 1,27 méter. Az eltérés az esetek 
38%-ában 1 méter, 53%-ában pedig 2 méter alatti volt. 

A kormányhivatalok és a Kincstár által használt Trimble Geo 5T PDA mű-
szerrel végzett mérések eredményeként az ingatlan-nyilvántartási területadatok-
hoz képest 16 helyrajzi szám esetében nagyobb, míg 9 esetében kisebb terület-
nagyságot sikerült kimutatni. A nagyobbnak mért területek vonatkozásában az 
átlagos eltérés 1,6%, a kisebbnek megállapított területek esetében pedig 3,5% volt. 

A Trimble Geo 5T PDA-val végzett mérések esetében a nettó területérték 
(az adott mérés MePAR-ban támogatható területre fedő része) a teljes 
területméretekhez képest átlagosan 3,5%-kal kisebb területnagyságot jelent. 

Emellett figyelembe kell venni a mérési tolerancia tartományt is, ami a vizs-
gálatba vont 25 helyrajzi szám esetében azt jelenti, hogy ezek az értékek a mért 
területek nagyságát átlagosan 4,8%-kal növelték meg. 

4. DISZKUSSZIÓ 

A mért, ténylegesen művelt területnagyság és az ingatlan-nyilvántartás adatai 
összehasonlításának eredményeiből az a következtetés vonható le, hogy a hipoté-
zisben vázolt probléma mellett jelentős eltérés származhat abból is, ha a földhasz-
náló az érintett helyrajzi szám határát átlépve műveli a parcelláját – pl. hozzászánt 
az út, az árok vagy a szomszéd tábla egy részéből –, növelve ezzel annak területét. 

A MePAR-ban szereplő kataszteri fedvény alapján – Trimble Geo 5T PDA 
segítségével – kitűzött sarokpontok koordinátáinak az ingatlan-nyilvántartásban 
szereplő adatokhoz viszonyított átlagos eltérése elhanyagolhatónak tekinthető. 
Ugyanez mondható el ezen területadatok összehasonlításának vonatkozásában is. 
A kormányhivatalok, illetve a Kincstár által használt műszerek pontosságával kap-
csolatban ezeken felül megállapítható, hogy azok alkalmazási területüket tekintve 
térinformatikai vevőegységek, ebből adódóan pedig kisebb méréspontossági kate-
góriába esnek – 0,5–1,5 méter térbeli ponthiba –, mint pl. a geodéziai műszerek.11 
Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az ezekkel a műszerekkel végzett méré-
seknek olyan mértékű tolerancia-tartománya van, ami épp ezt a hibatartományt 
hivatott kompenzálni, így e mérési eredmények hitelesnek tekinthetők. 

Mindezekből arra következtethetünk, hogy a legjellemzőbb konfliktus első-
sorban nem a kérelmezett és mért területnagyságból fakadó különbségekből, 
hanem a táblák elhelyezkedésének pontatlan meghatározásából (elcsúszásából) 
erednek. Az eltérések visszavezethetők az ingatlan-nyilvántartás és a MePAR 
egymástól különböző szemléletére, vagy akár az alkalmazott eltérő vetítési ala-
pokra is.12

[11] Ádám – Bányai – Borza – Busics – Kenyeres – Krauter – Takács: i. m. 133–136. o.
[12] Ancsin – Kary – Pintér: i. m. 11–13. o. 
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Összességében elmondható, hogy a fent vázolt problémákra egy egységes 
rendszer jelenthetné a megoldást, ami egyesíti a földtulajdonosi, illetve 
földhasználati nyilvántartási adatokat, a mezőgazdasági területalapú támogatások 
szempontjából fontos területi adatokat, a természetvédelmi szempontból jelentős 
területi lehatárolásokat és az erdészeti nyilvántartási adatokat egyaránt. Fon-
tosnak tartom továbbá a támogatható és nem támogatható területek határának 
folyamatos felülvizsgálatának kidolgozott, működő módszere alapján az egyéb 
konfliktusok folyamatos kivizsgálását is (pl. kataszteri határ, természetvédelmi 
területi kategóriák határa stb.). Az ilyen adatok egységesítését azonban nagyban 
nehezítené az intézményi háttér is, hiszen az ingatlanügyi, erdészeti, természet-
védelmi, agrártámogatási szakigazgatási szervek minden eddiginél nagyobb fokú 
együttműködésére, folyamatos egyeztetésére lenne szükség. 
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