
III. Szekció 
A területfelhasználás, területfejlesztés, műszaki, jogi és gazdasági kérdései 
Balsay István az Országgyűlés Területfejlesztési Bizottságának alelnöke 
 
A térkép alapú Informatikai Szakbizottság tevékenységéről és ajánlásairól: 
 
Megalapozó törvények, amelyek az egyes térségek terület felhasználásának feltételeit, 
műszaki és infrastrukturális hálózatok térbeli rendjét, területi, táji, természeti, ökológiai és 
kulturális adottságok, ill. erőforrások védelmét és a szabályozás eszközeit tartalmazzák.  
 
Épített környezet védelméről szóló törvény:  
A területfejlesztés és területrendezésről szóló törvény 
A környezet védelméről szóló törvény 
Az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény 
 
Az egyeztetett és megtárgyalt területek a topográfiai információk jelentősége, a 
területfejlesztésben és a korszerű állami topográfiai térképrendszer kialakításának 
szükségessége. Fontos, hogy a területfejlesztési és területrendezési tevékenység (koncepciók, 
programok, rendezési tervek) a szakmai munkát követő politikai döntések meghozatala során 
ismerjük a demográfiai és társadalmi, a gazdasági folyamatokon túl környezetünk fizikai 
jellemzőit, továbbá az ember alkotta létesítményeket és a természeti elemeket. A 
térinformatikai alapon működő rendszerek alkalmasak a helyhez kötött információk 
tárolására, gyors megjelenítésére és összetett elemzésére. Ezen rendszerek alapja a digitális 
térkép, amelyet kiterjedten alkalmaznak a telekommunikáció, a közlekedés, a területi és 
település tervezés és szabályozás, a környezetvizsgálat és a haditechnika alkalmazása terén.  
Cél: hogy a magyar topográfiai program bekerüljön a középtávú kormányprogramokba, a 
nemzeti fejlesztési tervbe és azok regionális operatív programjaiba.  
 
A nagyméretarányú térképek és adatállományok előállítása a Nemzeti Kataszteri Program 
keretén belül 
 
A digitális adatállományok felhasználásának magyarországi akadályai: 
 
Magyary Zoltán a Magyar Közigazgatás egyik legnagyobb alakja 1936-ban ezt írta: „a 
földmérés jövője és a közigazgatás” c. dolgozatában: a földméréssel kapcsolatos feladatok, 
amelyek az egész állami életnek és a közigazgatás minden ága alapjául szolgáló államterület 
felmérését és nyilvántartását vannak hivatva minden szükséges célból ellátni, kifejezetten az 
általános igazgatás fogalomkörébe tartoznak és ha a közigazgatás változó elemeinek 
nyilvántartására szolgáló statisztikai szolgálatot a miniszterelnök hatáskörébe utalták, 
logikailag éppúgy odavaló a közigazgatás eme konstans elemének nyilvántartására vonatkozó 
szolgálat.” Még egy idézet a dolgozatból: „Azokat az ügyeket azonban, amelyek több 
minisztérium hatáskörébe tartoznak, sem közöttük megosztani nem lehet, sem az érdekelt 
miniszterek valamelyikének hatáskörébe utalni nem szabad…”. 
 
A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásokból támogató település rendezési 
tervek tapasztalatai: 
 
Az Országos Területrendezési Terv törvénytervezet parlamenti vitájának felhasználása, hogy 
létrejöjjön a nemzeti tér-digitális adatbázis, amely kötelezi az állami és országos szerveket, 



területi és települési önkormányzatokat, föld és közmű tulajdonosokat az adatok egységes 
rendszerű nyilvántartására, gyűjtésére és átadására.  
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