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A megyei növény- és talajvédelmi 
igazgatóságok felügyelői körzetei



MGSZH NTI GIS hálózat



ADMIN modul

Felhasználó és jogosultág kezelés

Törzsadat karbantartás

Űrlap karbantartás

Lekérdezés kezelés

Térkép publikálás támogatása

INTERFACE modul

Egyszeri adatáttöltés

Adat importok

On-line interfész

ÜGYFÉLHEZ kapcsolódó adatok modulja

Közös ügyfél törzs

Gazdálkodási napló rögzítése

Gazdálkodási napló rögzítési verziói

Speciális követelmények a tömeges 

adatrögzítőhöz

Nitrát érzékeny területek adatlapjainak rögzítése

Speciális követelmények az adatrögzítőhöz

MgSZH-NTAI hatósági intézkedések

Talajvédelmi feladatok

Növényvédelmi feladatok

Növény-egészségügyi feladatok

Lekérdezések futtatása

GIS modul

Szerver oldali almodul

Térbeli adatok tárolása

Térképek publikálása

Kliens oldali almodul

Terepi almodul

Környezet monitoring

Hatósági terepi adatgyűjtő

MONITORING modul

Monitoring indikátorok számítása

Kereszt-megfeleltetések támogatása

TALAJTÉRKÉP modul

Talajtérkép nyilvántartás

Talajtérkép digitalizálás

Az AIR szoftverrendszer moduljai



1. Növényvédőszer forgalmazó helyek

3. Káresetek

5. Ellenőrzött telephelyek

2. Eseti engedélyes szerrel 

kezelt helyek

4. Technológiai ellenőrzések

I. NÖVÉNYVÉDELEM II. NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY

1. NIR csapdák 

3. Egyéb monitoring

2. Karantén felderítés

4. Termőhelyi szemlék

4. Terményraktárak, fa csomagolóanyag 

előállítók telephelyei

III. GYOMMENTESÍTÉS

1. Parlagfűvel fertőzött területek

3. Országos gyomfelvételezések 

2. Egyéb gyomfertőzésre vonatkozó 

eljárások

5. Selyemkóró, aranka fajok, 

mandulapalka, kesernyés csucsor 

stb. előfordulások

IV. TALAJTÉRKÉP

1. Talajtípus

3. Kémhatás és mészállapot

2. Alapkőzet, fizikai féleség

4. Humusztartalom

4. Vízgazdálkodás

V. TALAJMINTÁK

1. AIR parcella talajadatai

3. TIM adatok

2. Szakvélemények mintáinak adatai

4. AIIR adatok

4. 10e térképezések talajmintáinak adatai

VI. TALAJVÉDELEM

1. Nitrátérzékeny települések 

adatai

3. Engedély nélküli 

tevékenységek helyszínei

2. Hatósági engedélyesek adatai

4. Szakhatósági hozzájárulással 

végzett tevékenységek



NÖVÉNYVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG

1800 üzlet évente legalább egy alkalommal ellenőrzésre kerül. 

2007-ben 3024 alkalommal végeztek forgalmazással kapcsolatos
ellenőrzést, 1191 különböző mulasztást tártak fel.

780 alkalommal ellenőriztek termelői raktárakat, 20 
szabálytalanságra derült fény. 

3809 technológiai ellenőrzés történt, 167 szabálytalanságot 
rögzítettek. 

213 alkalommal kellett eljárni permetezéssel összefüggő 
káresetek bejelentésével kapcsolatban.









KÁROSÍTÓ DIAGNOSZTIKA

21 kultúra 73 károsítója kerül felvételezésre. 

Ebből 5 kultúra (őszi búza, kukorica, napraforgó, rét-legelő, 

lucerna) 21 károsítója országosan.

16 kultúra (cukorrépa, repce, burgonya, zöldborsó, paprika,

paradicsom, vöröshagyma, uborka, dinnye, alma, körte, 

cseresznye, szilva, kajszi, őszibarack, szőlő) 52 károsítója 

regionálisan megfigyelt. 

Ez utóbbiak a megyék mezőgazdasági adottságaitól, vetés-

szerkezetüktől függően kerülnek kiválasztásra.



Károsító Felvételezési időszak (hónap)

III. IV. V. VI. VII VIII IX. X. XI.

Őszi búza

gabonafutrinka * * *

vetésfehérítő 
bogarak

* *

gabonalisztharmat * * * * *

gabonarozsdák * *

kalászfuzáriózis * *

növényállomány 
minősítése

* * *

gyomosodás *







Parlagfű felderítés 2007





Országos gyomfelvételezések



TALAJVÉDELEM

1 235 db TIM szelvény évenkénti mintázása és laborvuzsgálata 
történik.

Mintegy 2375 db 1: 10 000 méretarányú talajtérkép archiválása 
és digitalizálása van folyamatban (a mezőgazdasági területek kb. 
felére kiterjedően). 

15 641 db adatlap érkezett 2008-ban a nitrátos adatszolgáltatás
kapcsán.

32 824 t szennyvíziszap 7 356 ha mezőgazdasági területre 
elhelyezésének hatósági felügyelete valósult meg a tavalyi évben. 









Nitrátérzékeny területek







Szennyvíziszap elhelyezése mezőgazdasági területeken



Szennyvíziszap elhelyezésre 

alkalmas területek



Agrár-környezetgazdálkodási monitoring

AIR 

adatbázis

• MVH kérelem adatbázis

• AKG területek digitális 

parcellatérképe

• Tematikus térképi lehatárolások: 

nitrát, ÉTT, KAT, Natura2000…

• Gazdálkodási naplók

• Nitrátérzékeny területek adatlapjai

• NTSZ hatósági adatbázis

• Környezeti monitoring adatok

• Meglévő NTSZ monitoring 

rendszerek integrálása

• Kiegészítő AIR monitoring 

rendszer kiépítése

• HGGY/Keresztmegfelelés 

részleges ellenőrzése 

• Standard monitoring 

táblázatok 

• NVT 18. melléklete –

hatásindikátor táblázatok

• Honlap

• Térképszerver

• Hatásértékelés

• Tervezési támogatás

• Vezetői információk



AKG támogatások területi eloszlása



1000 m 2000 m

2,5X2,5 km-es madárvizsgálati kvadrát

AKG parcella, talajmonitorozáshoz 

kiválasztva

AKG parcellák, élővilág monitorozáshoz 

kiválasztva

15 db MMM pont

20 ha-os részlet 

özönnövény 

felvételezéshez

5 ha-os RPR talajmintázáshoz, 

5 ponttal a penetrométeres 

vizsgálathoz

1 ha-os 

reprezentatív 

élőhely mozaik, 

valamint a 400 m2-

es florisztikai 

mintaegység 

poligonja és a 

cönológiai 

mintaegységek 

pontjai

5X5 km tervezési kvadrát

AKG területek reprezentatív terepi monitorozása



AKG terepi monitoring





EI ÉÁI

MGSZH 
KÖZPONT

NTAI FMI

Hogyan tovább?

KvVM MVH



Köszönöm a figyelmet


