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A VINGIS rendszer célja
1. Az EU tagságunkból adódó kötelezettségek teljesítése, a közös 

agrárpolitika érvényesítésének kiszolgálása,
2. Az ágazatra jutó EU-s támogatások kihasználása (~ 2,5 – 10 Mrd Ft/év)
3. Integrált országos szakmai nyilvántartás létrehozása,
4. Döntéstámogatás a szőlő-bor ágazat intézményeinek és vezetőinek 

körében,
5. Statisztikai jelentés-kötelezettségünk minőségének javítása,
6. Hegyközségek segítése törvényben előírt feladataik ellátásában,
7. Eszköz a minőségi termelés, a piaci versenyképesség  javításában, az 

eredetvédelem biztosításában, a borhamisítás elleni fellépésben.



Bizottsági és Tanácsi rendeletek sora foglalkozik az ágazati nyilvántartás és
ellenőrzés szabályozásával, melyek meghatározták a rendszer 
kialakítását és fejlesztését.

1. A Közösségi szőlőkataszter létrehozásáról szóló, 1986. július 24-i 
2392/86/EGK rendelet és annak részletes szabályozása a Bizottság 1987. 
március 3-i 649/87/EGK rendeletében,

2. A Európai Tanács 2000. július 17-i 1593/2000/EK rendelete szerint 
2005. január 1-től, a támogatásra jogosult mezőgazdasági parcellákat, 
beleértve a szőlőültetvényeket - (1493/1999 EK rendelet a borpiac 
közös szabályozásáról  11–15. cikke ) a szerkezetátalakítási támogatás 
miatt - térinformatikai rendszerben (térképi alapon) kell nyilvántartani.

Ágazati EU-s
jogszabályok



1. Magyarországon a szőlő ültetvényregiszter térinformatikai 
hátterének kialakítását a hegyközségek nyilvántartásának (HEGYIR) 
megfelelően a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) a 
119/2003. (XI.27.) FVM rendelet alapján kezdte el.

2. A szőlő ültetvényekben történő változások vezetése, a  kivágási-, 
telepítési- és szerkezetátalakítási támogatások ellenőrzése a 
bortörvény (2004. évi XVIII. Törvény) szerint a VINGIS 
rendszerben történik az EU követelmények szerint (2392/86/EGK 
és a 649/87/EGK rendeletek) nyilvántartandó adatokkal.

3. 102/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlőültetvények országos 
térinformatikai nyilvántartásáról (VINGIS)

4. MVH törvény a VINGIS tulajdoni formájáról

A VINGIS hazai jogi háttere



Szervezeti 
kapcsolódások



1. Terület alapú támogatások igénylése (HNT, minden hegybírónál)
1. on-line elektronikus pályázati adatlap benyújtása

2. Támogatások központi adatbázisa (kivágás, szerkezet átalakítás, 
újratelepítés)

2. Terület alapú támogatások helyszíni ellenőrzése (MgSZH, helyszíni 
ellenőrök)
1. Nyomtatott A3 helyszíni ellenőrzési lap

2. PDA kérelemhez kapcsolódó téradatok

3. Helyszíni ellenőrzési adatok visszacsatolása

3. Web portál
1. Keresések, kimutatások és ellenőrzési funkciók

2. Idősoros adattárolás

A VINGIS rendszer fő
felhasználásai



Még több felhasználási terület
1. Keresztellenőrzések

1. MePAR blokk és kivett blokk 
adatok és támogatások

2. Teraszos művelésű területek

2. Szakmai adatszolgáltatás
1. Fajtaváltás

2. Eredetvédelem

3. Termőhelyi kataszteri besorolás

4. Szüreti jelentések





1. VINGIS ültetvény fedvények folyamatos adatkarbantartással (150 
000 elem)

2. 2005 óta minden hegyközségi adatbázis idősorosan (320 db/év, 2009 
–től 130 db/év)

3. Az ország 90% -hoz tartozó ortofotó fedvények
4. Teljes országot lefedő topográfiai fedvények (1:100 000 és 1:10 000)
5. Földhivatali kataszteri fedvények
6. Szakmai fedvények

1. Termőhelyi kataszter
2. Dűlő
3. Kivágási, szerkezet átalakítás és újratelepítési fedvények

7. Metaadatok

A tárolt adatok köre és 
mennyisége



1. OS szerver oldali szoftverek
1. Apache webszerver

2. PHP alkalmazásszerver

3. UMN Mapserver a térképi adatok kiszolgálásához

4. PgSQL adatbázisszerver

5. OpenSSL a hálózati biztonsághoz

2. OS kliens oldali megoldások
1. Open Jump vagy QGIS a távoli szerkesztési feladatokhoz

A rendszer informatikai háttere 
címszavakban



és képen



Biztonság
1. Szigorú azonosítás minden egyes 

felhasználóhoz a biztonságos https csatornán

2. Csak a https csatornán érhető el a szerver

3. Csak a FÖMI VINGIS csoportja által kibocsátott kliens tanúsítvánnyal 
lehet bejelentkezni a szerverre

4. A szerver tanúsítvány generálása OpenSSL segítségével

5. A kliens tanúsítványok generálása a OpenSSL segítségével

6. mod_ssl kiterjesztés használata az Apache webszerverhez a https
szolgáltatás használatához



VINGIS szolgáltatások
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