102/2004. (VI. 3.) FVM rendelet
a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásáról (VINGIS)
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 57. § (1)
bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § A rendelet alkalmazásában:
a) szőlőültetvény: a hegyközség szőlőültetvény kataszterében nyilvántartott, egy használó kezelésében lévő
szőlőültetvény-felület;
b) fedvény: a térinformatikai rendszerben szereplő, egy logikai egységet képező digitális térképréteg;
c) topográfiai fedvény: az 1:10 000-es méretarányú digitális állami topográfiai térkép;
d) hegyközségi határ fedvény: a hegyközségekhez tartozó települések közigazgatási határa a Magyar
Közigazgatási Határok joghiteles adatbázisából;
e) szőlőültetvény fedvény: szőlőültetvények körülhatárolásával kialakított digitális térkép;
f) megyehatár fedvény: a megyék közigazgatási határa a Magyar Közigazgatási Határok joghiteles adatbázisából;
g) kivágott ültetvény fedvény: az 1996. május 1. után engedéllyel ténylegesen kivágott szőlőültetvények
körülhatárolásával kialakított digitális térkép;
h) termőhelyi kataszteri fedvény: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szőlészeti és Borászati
Kutató Intézete Kecskemét (a továbbiakban: SZBKI) által vezetett termőhelyi kataszteri térképek digitális másolata;
i) magasságintervallum fedvény: az 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális
domborzatmodellből levezetett, a tengerszint feletti magasságot ábrázoló fedvény;
j) lejtőkategória fedvény: az 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális
domborzatmodellből levezetett, a terület dőlésszögeit az SZBKI által meghatározott lejtőkategóriánként ábrázoló
fedvény;
k) kitettség fedvény: az 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális
domborzatmodellből levezetett, a terület dőlési irányait ábrázoló fedvény;
l) dűlő fedvény: a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) földrajzinév-rendezési
programjából származó, a dűlőhatárokat tartalmazó digitális térkép;
m) védett eredetű termék termőhelye fedvény: a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter védett eredetű
termékekről szóló rendeletében meghatározott szőlőültetvények körülhatárolásával kialakított digitális térkép;
n) ortofotó: állami alapadatok felhasználásával létrehozott, a rendelet céljainak megfelelő pontosságú, méretek és
területek meghatározására alkalmas, térképszerűen átdolgozott légifelvétel, amely a szőlőültetvények vektoros
határainak meghatározásában is felhasználható;
o) kataszteri fedvény: az ingatlan-nyilvántartási térkép nem hiteles digitális másolata, amely kizárólag a
földrészlethatárokat és a helyrajzi számokat tartalmazza.
2. § (1) A VINGIS rendszer létrehozása és évenkénti frissítése a FÖMI feladata, amelyet a hegybírók által minden
év június 30-ig - az adott állapot szerint szolgáltatott adatok alapján - végez el.
(2) A rendszer részét képező különböző méretarányú térképeket az Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban:
EOV) rendszerben kell elkészíteni.
(3) A földterület azonosításának alapja a helyrajzi szám, a szőlőültetvényeket ennek alapján határolják le.
3. § (1) A VINGIS kialakításához felhasznált alapvető térképi adatok:
a) a kataszteri fedvény,
b) az ortofotó.
(2) A VINGIS adatbázis tartalmazza:
a) az ültetvény fedvényt,
b) a kivágott ültetvény fedvényt,
c) a topográfiai fedvényt,
d) a megyehatár fedvényt;
e) a hegyközségi határ fedvényt,
f) a termőhelyi kataszteri fedvényt.
(3) A VINGIS a minőségi termelés javítása és az eredetvédelem céljából kiegészíthető a következő szakmai
fedvényekkel is:
a) magasságintervallum fedvény,

b) lejtőkategória fedvény,
c) kitettség fedvény,
d) védett eredetű termék termőhelye fedvény,
e) dűlő fedvény.
(4) A VINGIS adatbázist folyamatosan ki kell egészíteni a közösségi szőlőkataszter létrehozására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló 649/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott kötelezően
nyilvántartandó adatokkal, a hegybírók által vezetett szőlőültetvény-kataszter alapján.
4. § Az ültetvények lehatárolása a FÖMI-nek átadott hegyközségi adatok alapján történik a kataszteri fedvény
segítségével. Az azonosított helyrajzi számokhoz tartozó ültetvényhasználati határokon belül az egyes ültetvények
határvonalait ortofotóval, az illetékes hegybíró közreműködésével, illetve - szükség esetén - helyszíni szemle alapján
kell rögzíteni.
5. § (1) A térképi adatbázis alapjául szolgáló térképi adatokat a FÖMI a VINGIS adatbázis rendszerbe foglalja. Az
előbbi, valamint a hegyközségek adatai alapján a FÖMI létrehozza az ültetvények határait jelölő fedvényt, melynek
pontosítását a hegybírókkal együtt a 4. § szerint végzi el. E fedvénynél kell nyilvántartani a 3. § (4) bekezdése
szerinti adatokat.
(2) A termőhelyi kataszteri fedvényt a FÖMI az SZBKI által frissített analóg térképek digitalizálásával hozza létre,
majd EOV rendszerbe alakítja át, valamint a VINGIS állomány országos feltöltése után számítógépen átvezeti a
változásokat.
6. § (1) A telepítés és kivágás ellenőrzése során az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban:
OMMI) a telepítés, illetve a kivágás tényét az ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíti. A hegybíró az OMMI ellenőrzési
jegyzőkönyvben foglaltak alapján minden év június 30-ig az érintett ültetvények azonosító adatait az adott állapot
szerint a FÖMI-nek megküldi a változásoknak az országos térinformatikai nyilvántartásában való átvezetése
érdekében.
(2) A szőlő termőhelyi kataszterével kapcsolatban az SZBKI a jóváhagyott felvételezésről, kiegészítésről,
módosításról adatokat szolgáltat a FÖMI-nek. A FÖMI a változásokat a VINGIS rendszerben átvezeti, és a
módosított digitális termőhelyi kataszteri térképeket az SZBKI-nak és az érintett hegyközségnek megküldi.
7. § (1) A FÖMI minden év július 31-ig megküldi az illetékes hegybírónak a szőlőültetvényeknek az adott év
június 30-ig történt változásokat is tartalmazó, a 3. § (2) és (3) bekezdésben felsorolt VINGIS adatokat.
(2) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, az OMMI, valamint az SZBKI a VINGIS adatbázisba - az
állami alapadatok kivételével - betekinthet és az adatokat a feladatainak ellátásához felhasználhatja.
(3) A FÖMI évente július 31-ig - a június 30-i állapot alapján - a szőlőültetvények országos fedvényét és a
termőhelyi kataszteri fedvényt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak és a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsának megküldi.
8. § A VINGIS adatbázis létrehozása érdekében a hegybírók 2004. december 15-ig adatot szolgáltatnak a FÖMI
részére.
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
(2) E rendelet az Európai Közösségeknek a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a
termelési potenciálok részletes szabályairól szóló 1227/2000/EK bizottsági rendelet, a közösségi szőlőkataszter
létrehozására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 649/87/EGK rendelet, valamint az egyes
közösségi támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerének létrehozásáról szóló
3508/1992/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

