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Összefoglaló 

Jelen tanulmány célja, hogy a 

Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár 

példáján keresztül megvizsgálja, milyen 

módon hathat a közadatok felhasználása 

egy adott ország működésének 

hatékonyságára, rávilágítva ezzel 

létrehozásának szükségességére. A 

tanulmány keretében a szabályozási háttér 

szerkezetére és tartalmára tett javaslattal 

(amely egyben EU-s irányelvekben foglalt 

előírások teljesítését is megvalósítja) 

mutatom be, hogy a létrejövő szellemi 

termék – az adatgyűjtés eredeti céljaként 

megfogalmazott állami cél megvalósításán 

túlmenően – elősegítheti más állami, 

önkormányzati feladatok ellátását, illetve 

további előnyökkel járhat, felhívva ezzel a 

potenciális felhasználói kör figyelmét az 

abban rejlő lehetőségekre. Mindezzel 

célom, hogy kezdeményezzem a szakma 

irányába az adatbázis létrehozásának 

átgondolását. 

Kulcsszavak: közadat, adatbázis, 
hatékonyság, közigazgatás, szabályozás, 
vízhasználat 

Jel Kód: K23 

Abstract 

The objective of the present study is to 

examine the possible effects of public data 

use on the effectiveness of a given country 

through the example of a Repository for 

Water Use in Agriculture, highlighting the 

necessity of its establishment.  

Within the framework of the study, I 

introduce the importance of an intellectual 

property, by making a proposal for the 

structure and content of a regulatory 

environment that also implements the 

compliance of regulation included in EU 

directives at the same time. The resulting 

intellectual property could promote the 

performance of other public or local 

government tasks beyond the original 

purpose of state data collection, and could 

enumerate further advantage by increasing 

the awareness of potential users about 

inherent opportunities. 

I hereby initiate among professionals 

concerned to consider the creation of a 

database. 

Keywords: public data, database, 

effectiveness, public administration, 

regulation, water use 

 

  



JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2 (2) PP. 13-25 (2014) 

 

14 

 

Bevezetés 

 

A közadat-kezelés hazai és EU-s háttere 

A hazai alkotmányos rendszer a rendszerváltás óta kommunikációs alapjogként ismeri el a 
közérdekű adatok szabad megismerhetőségét. Az információszabadság kérdéskörével az 
Alkotmánybíróság is több alkalommal foglalkozott1. A 19/1995. (III. 28.) AB határozat 
megállapította, hogy a közszféra adataihoz bárki, a cél megjelölése és indokolás nélkül 
hozzáférhet, ezen adatok közzététele kötelező. E mögött az a jogpolitikai megfontolás 
húzódik, hogy a közadatok közkincsek, így azok eleve nyilvánosak, az azokhoz való 
hozzáférés nem korlátozható, ebből következően azok ingyenesen megismerhetők. Az 
információszabadság hazai szabályozásának alakulásában fontos lépés volt az elektronikus 
információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény megalkotása, amely a közfeladatot ellátó 
szervek által kezelt legfontosabb közérdekű adatok bárki számára elérhető, ingyenes 
elektronikus közzétételét írta elő. A szabályozás másik lábát az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adja. 
 

Az információszabadság körében újabb kérdést, megoldandó problémát vetett fel a közszféra 
információinak további felhasználásáról szóló 2003. november 17-i 2003/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, amely – túllépve a közérdekű adatok megismerhetőségének 
alapvető alkotmányos elvárásánál – a közérdekű adatok további felhasználásának, 
újrahasznosításának közösségi kereteit fektette le. 
 

A PSI irányelv így rendelkezik: „A belső piac létrehozásának egyik fő célja a közösségi szintű 
szolgáltatások fejlődését eredményező feltételek kialakítása. A közszféra információi fontos 
alapanyagot jelentenek a digitális tartalommal bíró termékek és szolgáltatások számára és 
egyre fontosabb tartalomforrássá válnak a vezeték nélküli tartalomszolgáltatások fejlődésével. 
A széles, határokon átnyúló földrajzi lefedettség is meghatározó e tekintetben. A közszféra 
információi további felhasználási lehetőségeinek növekedése többek között lehetővé fogja 
tenni az európai társaságok számára, hogy potenciáljukat kihasználják és hozzájáruljanak a 
gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez.”2

 

 

A PSI irányelv idézett rendelkezéseiből jól látható, hogy az Unió már 2003-ban felismerte, 

hogy a közszféra információi – amelyek valamely, a közjogi jogalanyok részére, általában 
jogszabályban előírt közfeladat ellátása során keletkeznek – amellett, hogy a közfeladat 
elvégzésével elérendő közcélt szolgálják, további a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti 
célkitűzésen kívül eső kereskedelmi vagy nem kereskedelmi felhasználásukkal jelentősen 
hozzájárulhatnak a gazdasági növekedéshez. A közadatok ilyetén történő felhasználása azon 

túl, hogy növelheti az adott ország GDP-jét, a létrejövő szellemi termékek (alapvetően 
rendszerezéssel, összekapcsolással létrejövő adatbázisok) révén hatékonyabbá teheti az 
adatgyűjtés eredeti céljaként megfogalmazott állami cél megvalósítását, sőt további állami, 
önkormányzati feladatok ellátását is hatékonyabbá tehetik (pl. árvízi védekezés céljára 
előállított téradatok területfejlesztési, vízgazdálkodási hasznosítása). 

                                                 
1
 19/1995. (III. 28.) AB határozat 

 
2
 a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 
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A közszféra információgyűjtési kötelezettsége, hazai példák 

Ma Magyarországon több tucatra tehető azon jogszabályi rendelkezések száma, amelyek a 
közszféra számára információgyűjtési kötelezettséget írnak elő. 
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény rendelkezései 
szerint földmérési és térképészeti állami alapfeladatnak minősül az állami térképi adatbázisok 
létesítése, fenntartása és működtetésének biztosítása országos lefedettséggel, az állami 
alapadatok előállítása, karbantartása, kezelése, tárolása és szolgáltatása, a honvédelmi célú 
földmérési és térképészeti tevékenység, a nemzetközi kötelezettségből származó földmérési, 
térképészeti, távérzékelési és térinformatikai feladatok ellátása, a magyarországi hivatalos 
földrajzi nevek megállapítása, nyilvántartása és abból adatok szolgáltatása, a földmérési, 
térképészeti és távérzékelési tevékenység országos összhangjának biztosítása, a szakmai 
követelmények meghatározása és érvényesülésük ellenőrzése, az előzőekkel kapcsolatos 
kutatás és műszaki fejlesztés, a nemzeti téradat-infrastruktúra alapjainak létrehozása és 
fenntartása. Az egyes állami alapadatok, adatbázisok kezelését jogszabályban meghatározott 
szervek végzik.3 
Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának a 
törvény szerint meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból 
jelentős tényeket. Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
ügyek intézése az ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik. A törvény szerint a számítógépes 
ingatlan-nyilvántartási rendszer kezelése, működtetése a földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv feladatkörébe tartozik. Az ingatlan-nyilvántartási rendszer vezetése 
állami feladat.4 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírja, hogy a 

természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és 
védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége 
szempontjából; e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti 
harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és 
számos faj fennmaradását. A környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok 
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a közfeladatot ellátó szervek mindenki 
számára lehetővé teszik a környezet és az egészség lényeges összefüggéseinek, a 
környezetkárosító tevékenységek és azok fontosságának megismerését.5

 A jogszabály rögzíti, 
hogy a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérésére, igénybevételi és 
terhelési adatainak mérésére, gyűjtésére, feldolgozására és nyilvántartására a miniszter – a 

Kormány által meghatározottak szerint – mérő-, észlelő-, ellenőrző (monitoring) hálózatot, 
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert létesít és működtet. 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény kimondja, hogy a természet védelmével 
kapcsolatos egységes, a nemzetközi követelményeknek is megfelelő információs rendszert a 
miniszter az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer önálló részeként működteti.6 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodáshoz szükséges 
adatgyűjtést állami feladatként határozza meg.7 
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény az 

erdők nyilvántartása, az erdőgazdálkodás kiszámítható működése és országos szintű 
szabályozása érdekében az állam számára Adattár (Országos Erdőállomány Adattár) 
működtetését írja elő.8 

                                                 
3
 a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 2.§ (1) bekezdés 

4
 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

5
 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 12.§ (1) bekezdés 

6
 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 67. § (1) bekezdés 

7
 vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdés 

8
 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 38. § (1) bekezdés 
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Ha a valamely téradatkészlet a téradatkezelő által kezelt közhiteles nyilvántartásban áll 
rendelkezésre, a téradatokat e nyilvántartásból kell szolgáltatni.9 
A környezetvédelemért felelős miniszter bárki által hozzáférhető, elektronikusan letölthető 
formában köteles közzétenni honlapján azokat az információkat – ideértve az adatokat, 
kódokat és a technikai osztályozást –, amelyek a 2007/2/EK irányelv végrehajtását szolgáló 
uniós jogi aktusoknak való technikai megfelelés teljesítéséhez szükségesek. 
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező 
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése értelmében a 
TeIR térítésmentesen mindenki számára elérhetővé teszi a területfejlesztési és területrendezési 
tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb dokumentumokat, valamint a rendszer meta-

adatbázisát az interneten, az alrendszerként működtetett szakmai portál segítségével. 
A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet értelmében a környezeti információval rendelkező szerv 
elektronikusan vagy más módon közzéteszi a nyilvánosság számára a rendeletben 
meghatározott környezeti információkat tartalmazó dokumentumokat. A 4.§ előírja, hogy a 
környezeti információval rendelkező szerv a környezeti információt lehetőség szerint 
elektronikus adatbázisokban tartja nyilván, továbbá a technikai feltételek rendelkezésre állása 

esetén a környezeti információt az internetes honlapján is megjeleníti és a megjelenített 
adatokat szükség szerint frissíti. 
A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet rendelkezik a 
Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer létrehozásáról. A KAR-ban nyilvántartott 
ügyfél adatai, az ügyfél által szolgáltatott környezetvédelmi adatok, a hatóság által hozott 
határozatok adatai külön jogszabály szerint – a személyes adatok kivételével – nyilvánosak, 
azokat a minisztérium honlapján közzéteszi. 
A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) 
KöM rendelet előírja, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium környezetvédelmi hatósági 
jogkört gyakorló szervezeti egysége a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség és a 
környezetvédelmi felügyelőségek a Kt. 66.§ (1) bekezdésében meghatározott hatósági 
határozataikról, illetőleg szakhatósági állásfoglalásaikról hatósági nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartás tartalmazza a tevékenységet folytatókra, illetőleg telephelyeikre, valamint a 
tevékenység végzésének helyére vonatkozó, a környezetvédelmi hatóság által ismert és 
határozatában vagy szakhatósági állásfoglalásában rögzített, környezetvédelmi szempontból 
lényeges műszaki (technológiai) alapadatokat, a környezethasználat mennyiségi, minőségi 
jellemzőit, továbbá a tevékenységek gyakorlásához kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, 
illetőleg a jogi szempontból jelentős tényeket. 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendelet hatálya a Kvt. 43.§ (4) és (5) bekezdése szerinti tervre, illetve programra terjed ki. 
A rendelet meghatározza, hogy mikor kötelező a környezeti vizsgálat lefolytatása így például 
a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás, energetika, ipar, szállítás, közlekedés, 
hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, elektronikus hírközlés, idegenforgalom, regionális 
fejlesztés számára készül, és keretet szab olyan tevékenységek vagy létesítmények jövőbeli 
hatósági engedélyezése számára, amelyek a környezeti hatásvizsgálatról szóló külön 
jogszabály mellékletében vannak felsorolva, azonban – a rendelet alkalmazása szempontjából 
– függetlenül az abban megadott küszöbértéktől és területi megkötéstől, vagy a külön 
jogszabályban meghatározott Natura 2000 területre jelentős káros hatással lehet. A rendelet 
hatálya alá tartozó tervekben, illetve programokban szereplő adatok közérdekű adatok. 

                                                 
9
 A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló 241/2009. (X. 29.) 

Korm. rendelet 6.§-a szerint a téradat-szolgáltatásokat – összhangban a 2007/2/EK irányelv végrehajtását 
szolgáló uniós jogi aktusokkal – átalakítási szolgáltatással vagy a rendelet hatálybalépésekor meglévő 
téradatkészletek tekintetében azok alkalmassá tételével kell biztosítani. 
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Az idézett jogszabályokból kiolvasható, hogy– az egyes alapjogok (pl. testi és lelki 
egészéghez való jog, tulajdonhoz való jog, tulajdon védelme, egészséges környezethez való 
jog) biztosítása, állami és állampolgári kötelezettségek teljesítése érdekében – az állam széles 
körben köteles gondoskodni a közszféra információinak gyűjtéséről. Ugyanakkor a jogalkotó 
előírásaiból az is kiderül, hogy az adatok gyűjtése és kezelése nem öncélú, hanem valamely 
állami feladat ellátását szolgálja.10

 

A fent említett – céljában és tartalmában egymástól jelentősen eltérő – adatbázisok kialakítása 
olyan közérdek, ami egyben megköveteli az átláthatóság mellett az átjárhatóságot. Ehhez 
szükséges az adatbázisok struktúrájának összehangolása, ami időigényes, költséges folyamat. 
(Halassy, 1994)  

A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár szükségessége, jelentősége. 

A korábbiakban bemutatottakból jól látható, hogy a mezőgazdasági vízhasználat terén ma 
Magyarországon nincs egy szabályozott rend szerint megvalósuló, hatékony és összefogott 
adatgyűjtés. A szakma álláspontja szerint jelenleg a hazai statisztikai adatgyűjtés és 
feldolgozás rendkívül hiányos és ellentmondásos a mezőgazdasági vízhasználat tekintetében, 
ezért a Halászati és Öntözési Kutatóintézet (a továbbiakban: HAKI) által kidolgozott 
Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (a továbbiakban: MVA vagy Adattár) létrehozása és 
üzemeltetése ágazatai és azon túlmenően össztársadalmi érdek. 
Az Adattár elsődleges célja, hogy az agrárszektor döntéshozói pontos naprakész 
információkat kapjanak a mezőgazdasági vízhasználat volumenéről, az érintett terület 
nagyságáról, a felhasználók és a szolgáltatók számáról, a hatékonyságról 
(költséghatékonyság). Az Adattár segíti az esetleges állami támogatások igényfelmérését, 
valamint az uniós támogatási kérelmek alátámasztását. Kiszolgálja az illetékes minisztérium 
és a kapcsolódó hivatalok adatigényét, emellett csökkenti a felhasználók többszörös 
adatszolgáltatását és megteremti az elektronikus ügyintézés lehetőségét: így például az 
engedélyek, az üzemeltetői hozzájárulások, bármely további nyilatkozatok, haszonbérleti 
szerződések elektronikusan is beszerezhetők, feltölthetők lesznek. További cél a 
vízszolgáltatás szereplői, szolgáltatók, felhasználók egymás közötti adatcseréjének, az 
igények, lehetőségek egyeztetésének szolgálata úgy, hogy egyben a szakértők, szaktanácsadó 
(igazságügyi szakértők, talajvédelmi terv készítésének jogosultságával rendelkezők stb.) köre 
elektronikusan elérhető, a szolgáltatás elektronikusan is igényelhető lesz. 

 

Az Adattár az alábbi célokat szolgálja, és az alábbi funkciókkal rendelkezik: 
- Információs és szolgáltató funkciót lát el, valós képet ad a szektorról. 

- Látható adatokat nyújt a szektor költségeiről, teljesítőképességét mutatja azáltal, hogy 
az adatok évről-évre összehasonlíthatóak. 

- A mezőgazdasági vízfelhasználás szerkezeti rendszeréről és szereplőiről egyaránt 
tartalmaz információt. 

- Közhiteles adatbázis. 

- Az összesített adatok tekintetében nyilvános. 

- Alátámasztja a szektor fejlesztését elősegítő kutatásokat. 

- Elősegíti különböző európai és nemzetközi fejlesztési tervek megvalósítását. 

                                                 
10

 Ez egyébként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 
előírásaiból is egyértelműen megállapítható. 



JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2 (2) PP. 13-25 (2014) 

 

18 

 

- Segíti az állami támogatások igényfelmérését (kiszolgálva több minisztériumot és 
kapcsolódó hivatalok adatigényét), valamint az Uniós támogatási kérelmek 
alátámasztását. 

- További fejlesztések, szakpolitikai döntések alapja lehet (pl. támogatási rendszer, 
hatósági árképzés). 

- Több felhasználót is kiszolgál (közjogi személyek, magánszféra szereplői, 
gazdálkodók, más vállalkozások, civil szervezetek, a tudományos élet szereplői, 
kutatóintézetek, oktatási intézmények stb.). 

- Csökkenti a hatóságok és a vízhasználók által elvégzendő adminisztrációt, gyorsítja 
azt. 

- Csökkentheti a hatóságok és vízhasználók adminisztrációs költségeit. 

- Segíti a vízhasználók külső kommunikációját azáltal, hogy az adatszolgáltatást egy 
adatbázisba teljesítik. 

- Szolgálja a vízszolgáltatás szereplői (szolgáltatók, felhasználók) egymás közötti 
adatcseréjét, az igények lehetőségek egyeztetését. 

- A létező hazai modellekkel összehangoltan működik. 

- Alapját képezi a különböző szervezeteknek megküldendő ország statisztikának 
(EUROSTAT, FAO, OECD). 

A jogi szabályozás indokoltsága, első ütemű szabályozási szintek, területek 

Az Adattár létrehozása és működtetése program szintű gondolkodást igényel, hiszen a 
megvalósítás részeként az alapelveket törvényben kell szabályozni, a működtetés részleteinek 
rögzítésére pedig rendeleti szinti szabályozása indokolt. Az Adattár megvalósításának 
feltétele a megfelelő jogszabályi keret. Az MVA kiépítésének jogi kereteit egy a 
mezőgazdasági vízhasználatról szóló jogi szabályozórendszer részeként javasolt kialakítani. 
Mintaként az Országos Halászati Adattárra vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazó, jelenleg 
már hatályon kívül helyezett 1997. évi XLI törvény és a végrehajtására kiadott ma is hatályos 
78/1997. FM rendelet alkalmazható tekintettel arra, hogy a 2013. szeptember 1-jétől hatályos 
törvényi rendelkezések11

 már nem rendezik részletesen az adattár kérdését, a végrehajtási 
rendelet pedig jelen tanulmány elkészültének időpontjában még nem jelent meg. A 

jogszabályok megalkotásának célja többrétű: elsődleges cél, hogy kövesse a globális, 
informatikai, szakma technikai és technológiai változásokat, modernizálja az adatbázis 
szemléleten alapuló egységes mezőgazdasági vízhasználat kérdését érintő adatnyilvántartás 
átfogó szabályozását, meghatározza az adatbázis szemléleten alapuló mezőgazdasági 
vízhasználat kérdését érintő szakterülettel kapcsolatos állami alapfeladatokat, az Adatbázis 
tartalmát, előállításának és szolgáltatásának alapvető szabályait. Cél továbbá, hogy 
Magyarország eleget tegyen az Európai Unió, elsősorban VKI12

, PSI
13, és INSPIRE14

 

irányelvekben megfogalmazott előírásainak. Végül az Adatbázis létrehozásától várhatjuk, 
hogy megalapozza az elektronikus ügyintézést: így például az engedélyek, az üzemeltetői 
hozzájárulások, bármely további nyilatkozatok, haszonbérleti szerződések elektronikusan is 

                                                 
11

 a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
12

 A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén című 2000/60/EK irányelv 
13

 a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003. november 17-i 2003/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
14

 Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007/2/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
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beszerezhetők, feltölthető legyenek, a szakértők, szaktanácsadó köre elektronikusan elérhető, 
a szolgáltatás elektronikusan is igényelhető legyen. 

A megalkotandó jogszabályoknak rendelkezniük kell az Adatbázis létrehozásának céljáról, 
létrehozásának tényéről, adattartalmáról, az adatszolgáltatásra kötelezettek köréről, 
kötelezettségeikről, az adatszolgáltatás módjáról, gyakoriságáról, az adatváltozás 
bejelentéséről, az adatok javításának lehetőségéről és módjáról, az Adatbázis kezeléséről, a 
felelősségi- és hatáskörökről. Pontos definíciókat kell, hogy tartalmazzon a használt fogalmak 
tekintetében. Szabályozni kell továbbá az Adatbázisból történő adatszolgáltatás rendjét, a 
hozzáférési szinteket és jogosultak körét, a felhasználók jogait és kötelességeit. Rendelkezni 
kell az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeiről. Rendeleti 
szinten, esetleg utasításban kell rendezni az üzemeltetés feltételeit. Lejer, 2001; Borbás, 2008; 
Borbás, 2011) 

Részletes szabályozási javaslat 

Fogalom-meghatározások 

Az Adattár megfelelő működtetéséhez, és az egységes jogalkalmazás biztosításához 
elengedhetetlen a jogszabály által használt fogalmak egzakt meghatározása. A legfontosabb 
definíciók: Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár, MVA alapadat, mezőgazdasági 
vízhasználat, vízhasználó, vízszolgáltatók, szakhatóság, különleges rendeltetésű ingatlan. 
Ezen túlmenően a mezőgazdasági vízhasználathoz kapcsolódó további fogalmak rögzítse – 

akár az utalás módszerével – is szükséges: így például az adatgyűjtés módszerei körében 
használatos meghatározások. 

MVA létrehozása és működtetése 

A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattárat fenntartása és működtetése vidékfejlesztésért 
felelős miniszter hatáskörébe utalandó. 
A vidékfejlesztésért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó mezőgazdasági 
vízhasználathoz kapcsolódóan előállított adatok és adatbázisok kezelését a mezőgazdasági 
vízhasználatért felelős szerv országos illetékességgel kell, hogy ellássa. A mezőgazdasági 
vízhasználatért felelős szerv vezeti a nyilvántartást, gondoskodik az Adattár vezetéséhez 
szükséges adatok bekéréséről és a vidékfejlesztésért felelős miniszter részére történő 
megküldéséről. A mezőgazdasági vízhasználatért felelős szerv felelősségi körbe javasolt 
utalni az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatványok elkészítését és folyamatos 
aktualizálását, az adatszolgáltatás fogadását, ellenőrzését és visszaigazolását, a jogosultsági 
előírások betartását, a jogszabályokban előírt hatósági feladatok ellátásáért, adatszolgáltatás 
elmaradása, vagy hiányos adatszolgáltatás esetén a mulasztó felhívását az adatszolgáltatás 
teljesítésére, a jogkövetkezmények alkalmazása, szükség esetén eljárás indítása, az 
adatszolgáltatók által kezdeményezett javítások megtétele. A mezőgazdasági vízhasználatért 
felelős szerv feladata továbbá a miniszter részére javaslatok megfogalmazása, 
jogszabálytervezetek véleményezése, a mezőgazdasági vízhasználathoz kapcsolódó stratégiák 
megalkotása, fogszabályban meghatározott összesített adatok előállítása, elemzések 
elkészítése, a miniszter folyamatos tájékoztatása. 
A mezőgazdasági vízhasználathoz kapcsolódó tevékenység ágazati irányítását a 
vidékfejlesztéséért felelős miniszter látja el, az MVA üzemetetésének informatikai támogatása 
az informatikáért miniszter feladata lehetne. 

Az MVA tartalma 

Az Adatbázis hatékony működtetése, valamint a személyes adatok védelmére és közérdekű 
adatok nyilvánosságára – utalva itt a korábbi uniós előírásokra – vonatkozó szabályok 
betartása érdekében meg kell határozni az MVA adattartalmát. A vízhasználóktól az alábbi 
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adatok javasolt bekérni: név, személyazonosító adatok, gazdasági adatok (üzemméret, 
területnagyság), területazonosító adatok (helyrajzi szám, koordináták, területnagyság), 
vízfelhasználás módja (öntözés, halastavi gazdálkodás, egyéb), vízkivétel helye (csatorna, km 
szelvény), vízjogi engedély adatai, kivett víz mennyisége és a felhasználás időbeli eloszlása, 
művelésre vonatkozó adatok (növényi kultúrák, alkalmazott agrotechnika), öntözési 
technológia. A vízszolgáltatók részéről az alábbi adatok rögzítése szükséges: azonosító 
adatok, szolgáltatott víz mennyisége, szolgáltatott víz minősége, rendelkezésre álló 
vízmennyiség (naprakész), vízgazdálkodási művek állapota (csatornák, műtárgyak), 
szolgáltatás korlátozásai. 
A közvetlen érintetteken túl a társágazatoktól is szükséges bizonyos adatokat átvenni, mint 
például vízügyi objektumok törzsadatai a VIZIR objektum és törzsadat kezelő rendszeréből, 
vízrajzi idősor adatok az Operatív Hidrológiai Modulból valamint a Magyar Hidrológiai 
Adatbázisból, belvíz-védekezési adatok a Vízügyi Igazgatóságoktól, vízhasznosítási adatok 
öntözés, halászat, egyéb mezőgazdasági célú használat, meteorológiai adatok és előrejelzések 
az OMSZ-től, felszíni vízminőségi mérési eredmények az OKIR-ból. Tovább növeli az 
Adatbázis értékét és hatékonyságát a vízminőségi adatok (öntözővíz, felszíni vizek 
vízminőségi adatai), talajminőségre vonatkozó információk MTA TAKI adatbázisaiból, 
illetve a támogatásokhoz kapcsolódó talajvizsgálati eredményekből történő átvétele, a 
földterület-nyilvántartási adatok (TakarNet), valamint a kiadott vízjogi engedélyek adatai 
(18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 6.§-ban felsorolt adatok). Kiemelkedő jelentősége van a 
digitális térinformatikai adatok használatának (pl. Natura 2000 területek), nitrát érzékeny 
területek, hatósági illetékességi határok, közigazgatási határok, kataszteri térkép, belvíz-

veszélyeztetett területek, talajtani adatok, DDM (belvíz szempontjából depressziók, 
öntözéstervezés szempontjából kiemelkedések keresése), vonalas létesítmények, egyéb 
vízfelhasználás, talajvíz, földművekre vonatkozó adatok (térképi és téradatok), műtárgyakra 
vonatkozó adatok vízrajzi adatok, vízminőségi adatok. 
Az Adatbázis második és harmadik adatcsoportjába foglalt adatokat állami vizsgálatot, 
minősítést és átvételt követően kell MVA adatként kezelni. Az MVA adatok részét képezi az 
előállításuk során készülő valamennyi mérési, számítási és távérzékelési adat, továbbá az 
objektumok helyzetét leíró adat. Az Adatbázis nyilvántartásával kapcsolatos adatfeldolgozási 
feladatok ellátásával az adatkezelő csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami 
tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg. Az MVA-t úgy kell meghatározni, hogy az 
ellenkező bizonyításáig hitelesen tanúsítja a rögzített adattartalom fennállását. 

Adatszolgáltatásra kötelezettek köre, kötelezettségeik 

Az Adattárba adatszolgáltatásra kötelezettek a vízhasználók, vízszolgáltatók, szakhatóságok. 
Az adatszolgáltatók kötelesek a jogszabályban előírt tartalommal és formában határidőre 
adatot szolgáltatni a mezőgazdasági vízhasználatért felelős szerv részére. Az adatszolgáltatók 
felelősek azért, hogy a szolgáltatott adatok a valóságnak megfeleljenek. A valótlan 
adatszolgáltatás büntetőjogi felelősséget kell, hogy maga után vonjon. Az adatszolgáltató 
köteles az adatokban bekövetkező változásokat a jogszabályban meghatározott határidőre 
bejelenteni. 

Az adatszolgáltatók azonban nem csak kötelezettségekkel terheltek, jogosultságaik is vannak. 
Az adatszolgáltató jogosult a hibásan, hiányosan rögzített adatok változását kezdeményezni, 
amelyet a mezőgazdasági vízhasználatért felelős szerv ésszerű belül köteles teljesíteni. Az 
adatszolgáltató jogosult az általa szolgáltatott adatokról hiteles másolatot kérni. Az 
adatszolgáltatók jogosultak az Adatbázisból jogszabályban meghatározott módon és 
feltételekkel adatszolgáltatást kérni. (Borbás, 2010,  
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Az adatszolgáltatás módja 

Az adatszolgáltatás ügyfélkapun, vagy a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 
és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerint, más 
szolgáltatás igénybevételével is végezhető lehet. Kiépíthető például a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara által fizetési meghagyásos eljárásokban alkalmazott fmh rendszer 
mintájára. Az a rendszer kezelni tudja nem pusztán az adatszolgáltatást, és adatlekérést, 
hanem pl. az engedély iránti kérelem benyújtását, az engedélyadást, igénybejelentést, 
megrendelést, annak elfogadását is. 
Az adatszolgáltatás teljesítése a mezőgazdasági vízhasználatért felelős szerv által kiadott 
formanyomtatványon kell teljesíteni. A nem megfelelő formátumban és tartalommal teljesített 
adatszolgáltatást a mezőgazdasági vízhasználatért felelős szerv hiánypótlásra visszaküldi az 
adatszolgáltatónak, aki a hiányosságot a közléstől számított meghatározott napon belül köteles 
pótolni. A hiánypótlás elmulasztása, vagy újbóli hiányos teljesítés esetén a mezőgazdasági 
vízhasználatért felelős szerv az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményeit köteles 
alkalmazni. 

Az adatszolgáltatás gyakorisága, az adatváltozás bejelentése 

A vízhasználók és vízszolgáltatók évente, jogszabályban meghatározott határidőig köteles 
jelenteni a mezőgazdasági vízhasználatért felelős szerv. A szakhatóságok szintén évente 
szolgáltatnak adatot a mezőgazdasági vízhasználatért felelős szerv számára. 
Az év közben bekövetkező változást vízhasználók és vízszolgáltatók annak bekövetkezését 
követően az előírt határidőn belül kötelesek bejelenteni. A változás bejelentését az 
adatszolgáltatásra meghatározottak szerint kell teljesíteni. 

Az adatok javításának lehetősége és módja 

Az adatszolgáltató jogosult a hibásan, hiányosan rögzített adatok változását kezdeményezni, 

amelyet a mezőgazdasági vízhasználatért felelős szerv 8 napon belül köteles teljesíteni, vagy a 
teljesítést megtagadni. Az eljárásra a Ket szabályait kell alkalmazni. A határozat ellen a 
vidékfejlesztési miniszternek címzett, de a mezőgazdasági vízhasználatért felelős szervnél 
benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 
Bármely hiba megállapítása esetén a mezőgazdasági vízhasználatért felelős szerv az MVA-t 

hivatalból bármikor határozatban kijavíthatja. A határozattal érintett adatszolgáltatót a 
javításról haladéktalanul értesíteni kell. A határozat ellen a vidékfejlesztési miniszternek 
címzett, de a mezőgazdasági vízhasználatért felelős szervnél benyújtott fellebbezéssel lehet 
élni. 

Az állami alapadatok szolgáltatása 

Meg kell határozni, hogy az MVA mely adataiba tekinthet bele bárki, kérhető-e és milyen 
feltételekkel másolat. Az adatok elektronikusan (hálózaton keresztül) is szolgáltathatók 
legyenek, amennyiben a műszaki feltételek adottak. Rögzíteni kell, hogy mely adatbázisok 
esetén igényelhető célhoz kötötten másolat. Az elektronikus formában szolgáltatott hiteles 
másolat olyan elektronikus okirat, amelyet hitelesítési záradékkal láttak el, és amelyet a 
kezelő szerv fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel 
hitelesített. Meg kell határozni, hogy mely hatóságok azok, amelyek a vállalkozási 
tevékenységnek nem minősülő alaptevékenységük ellátásához az állami alapadatok 
adatbázisaiból díj-, költség- és térítésmentesen juthatnak hozzá adathoz. Az állami alapadatok 
adatbázisából külön megállapodás szerint aktualizált adatok szolgáltatásáért díjat kell fizetni. 
Rögzíteni szükséges, hogy mely adatért, mely szolgáltatásért és milyen összegű igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni. Elő kell írni továbbá, hogy az eljárási díj mely szerv bevételét 
képezi, és megfizetés és felhasználás módjára az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
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rendelkezéseit kell alkalmazni. Javasolt, hogy iskolarendszerű oktatási és tudományos kutatási 
célra az adatok és szolgáltatások igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül igényelhetők 
legyenek. 

A jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztó 
kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot köteles fizetni. 

Az MVA kötelező használata 

A jogszabálynak elő kell írnia, hogy az MVA-t kötelező alkalmazni a közfeladatok ellátását 
támogató mezőgazdasági vízhasználat alapjainak biztosításához, különös tekintettel: hatósági 
nyilvántartások, közigazgatási, bírósági vagy más hatósági eljáráshoz, engedélyek kiadása, 
támogatások megítélése, a helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához szükséges 
tevékenység. További alkalmazási kör lehet a honvédelem, katasztrófavédelem és 
rendvédelmi, a közlekedési, a hírközlési, az erdő- és vízgazdálkodási, természet- és 
környezetvédelmi tevékenység. Alkalmazási előírás lehet az infrastruktúra-fejlesztés, az 
agrár- és vidékfejlesztési tevékenység, a bányászati szakigazgatás által elrendelt térképészeti 
tevékenységek, geológiai nyilvántartások, adózási célú nyilvántartások, statisztikai célú 
feladatok, a közművezetékek nyilvántartása és az e-közműnyilvántartás, a nemzetközi 
kötelezettségekből adódó tevékenységek. 
Ha a mezőgazdasági vízhasználatért felelős szerv bejelentésre vagy hivatalból olyan változást 
észlel, amelyet az arra kötelezett nem jelentett be, határidő tűzésével felszólítja a kötelezettet 
a változás bejelentésére, valamint az átvezetéshez szükséges okiratok és egyéb hatósági 
engedélyek, igazolások benyújtására. Amennyiben a kötelezett az előírt határidő lejártáig a 
felszólításnak nem tesz eleget, az a mezőgazdasági vízhasználatért felelős szerv a kötelezett 
költségére intézkedik a változás átvezetéséről, egyidejűleg a mulasztó a kormányrendeletben 
meghatározott mértékű bírságot köteles megfizetni. 
Az MVA-t úgy kell elkészíteni, hogy azok alkalmasak legyenek különösen a közigazgatásban 
való felhasználásra, a területi, illetve az általános műszaki tervezésre. 

Tulajdonjogi kérdések, az adatbázisból történő adatszolgáltatás rendje, hozzáférési 
szintek, jogosultak köre, felhasználók jogai és kötelezettségei 

Az állam az Adatbázissal kapcsolatos tulajdonosi jogokat a vidékfejlesztésért felelős 
miniszter útján gyakorolja. Az állami átvételt követően az MVA adatok az állam tulajdonát 
képezik, azok előállításával és szolgáltatásával kapcsolatban az előállító további térítésre nem 
tarthat igényt. Az MVA adatbázisok, adatok, termékek, munkarészek továbbfelhasználására, 
illetve azokról további másolatok készítésére, értéknövelt termékek előállítására a tulajdonosi 
jogok gyakorlójával kötött megállapodás alapján kerülhet sor. A továbbértékesítés céljából 
történő másolásért vagy bármilyen célú felhasználásért a tulajdonosi jogok gyakorlóját 
szerződésben meghatározott díj illeti meg. Az állami alapadat-adatbázisok jogszerű 
felhasználását és a felhasználás ellenőrzésének rendjét a miniszter rendeletben határozza meg. 
A miniszter az adatszolgáltatást rendeletben díj fizetéséhez kötheti. Minden részben vagy 
egészen közpénzek felhasználásával készített, az MVA tartalmát érintő adatállománnyal 
rendelkezni jogosult köteles – az adatállomány elkészültét követően 30 napon belül – díj-, 
költség- és térítésmentesen átadni a mezőgazdasági vízhasználatért felelős szerv számára az 
MVA tartalmát érintő adatokat. Az átadott adatokat a mezőgazdasági vízhasználatért felelős 
szerv az MVA-val együtt kezeli és szolgáltatja. Az adatállománnyal rendelkezni jogosult az 
átadott adatok mértékével arányosan, külön megállapodás alapján díjmentesen igényelhet 
adatokat az MVA-ból. Mindez a közpénzügyek átláthatósága szempontjából fontos. (Lentner, 
2013) 
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Az állami alapfeladatok költségeinek forrása 

Az MVA pénzügyi előirányzatát a központi költségvetésben kell megtervezni. 
Az adatok díját a törvényben meghatározott állami alapfeladatok végzésére, valamint új MVA 
adatok előállítására kell fordítani. 

A mezőgazdasági vízhasználat kérdését érintő adatok, mint közadatok hasznosítása, 
második „körös” szabályozás 

A megfelelő szabályozás kialakítása és a PSI irányelvben foglalt célok elérése érdekében a 
jogalkotás második ütemében ki kell térni az alábbi kérdések vizsgálatára: 

- Mely közjogi személyek állítanak elő mezőgazdasági vízhasználat kérdését érintő 
adatokat (a továbbiakban: MVA adat)? 

- A magánszféra hozzájárul-e ezen adatok előállításához? 

- Mekkora a közszféra által előállított MVA adat-készlet? 

- Milyen formában hasznosulnak az adott célra előállított MVA adatok? Mely más 
állami, önkormányzati feladatok ellátását segítheti az Adattár? Van-e a közfeladat 
elvégzésével elérendő közcélon túli hasznosítása az adott MVA adatoknak? 

Feltételezéseim: 
- Az MVA adatokat előállító közjogi személyek köre széles, de a személyi körre 

vonatkozó pontos információ azonban nem áll rendelkezésre, az adatok pedig nem 
futnak össze. 

- A magánszféra rendelkezik a mezőgazdasági vízhasználat kérdését érintő 
információkkal, azonban azok állami szinten és az adatgazdán túl további 
személyeknél nem hasznosulnak, továbbá a magánszféra hozzájárulása a közadatok 
előállításához tovább növelhető. 

- A ma Magyarországon előállított MVA adat-készlet nem jelentős, mennyiségi és 

minőségi növekedés érhető el. 

- Az MVA adatok kihasználtsága ma Magyarországon nem megfelelő. Az MVA adatok 
újszerű hasznosítása gazdasági előnyöket rejt magában, hozzájárul a GDP 
növekedéséhez. 

Miért fontosak ezek a kérdések? Összegzés 

A tanulmány vége felé járva azt talán nem szükséges tovább részletezni, hogy az MVA 
létrehozása átgondolást igényel. Az Adattár létrehozása a hatékony és fenntartható 
közigazgatás megvalósítását szolgálja, hiszen pontos naprakész információkat szolgáltat az 

agrárszektor döntéshozói a mezőgazdasági vízhasználat volumenéről, az érintett terület 
nagyságáról, a felhasználók és a szolgáltatók számáról, a hatékonyságról. Az Adattár segíti az 
uniós támogatási kérelmek alátámasztását, kiszolgálja az illetékes minisztérium és a 
kapcsolódó hivatalok adatigényét, emellett csökkenti a felhasználók többszörös 
adatszolgáltatását és megteremti az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A megvalósítás 
részeként az alapelveket törvényben kell szabályozni, a működtetés részleteinek rögzítésére 
pedig rendeleti szinti szabályozása indokolt. Az Adattár megvalósításának feltétele a 
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megfelelő jogszabályi keret. A megalkotandó jogszabályoknak rendelkezniük kell az 
Adatbázis létrehozásának céljáról, létrehozásának tényéről, adattartalmáról, az Adatbázis 
kezeléséről, a felelősségi- és hatáskörökről. Pontos definíciókat kell, hogy tartalmazzon a 
használt fogalmak tekintetében. Szabályozni kell továbbá az Adatbázisból történő 
adatszolgáltatás rendjét, a hozzáférési szinteket és jogosultak körét, a felhasználók jogait és 
kötelességeit. Az ellentmondások kiszűrése, valamint a párhuzamosságok megszüntetése 
érdekében nem kerülhető el a legalább egy tucat szakági jogszabály áttekintése sem. E körben 
át kell tekinteni a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb 
védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény rendelkezéseit is. A nemzeti adatvagyon 
definícióját újra kell, gondolni, mert a jelenlegi meghatározás15

 túl tágra nyitja a határokat, 
ezzel homlokegyenest más tekintetben értékkel bíró (más-más célból megalkotott és 
közzétett) adatokat sorol egy kategória alá. Különösen igaz ez akkor, ha figyelembe vesszük a 
PSI irányelv által kijelölt irányokat. 
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személyes adatok és közérdekből nyilvános adatok összességét. 
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