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Az FVM-nek, mint a szőlő-bor ágazatot irányító Intézménynek, saját termelői szintű és teljes
körű, naprakész adatbázissal kell rendelkeznie, hogy Magyarország hozzájusson az ágazatra jutó
Európai Közösségi támogatásokhoz. Az 1593/2000/EK rendelet szerint a tagállamoknak, 2005.
január 1-jétől a mezőgazdasági parcelláikat, beleértve a szőlőültetvényeket is, térinformatikai
rendszerben kell nyilvántartani.
Az EU szempontjából az a legfontosabb kérdés, hogy az egyes országok közigazgatási
apparátusa a szőlő-bor szektorra jutó agrártámogatásokat (kivágási- és szerkezetátalakítási
támogatások, termelési kvóták kezelése) a térinformatika segítségével is kövesse, és ellenőrizhetővé
tegye. A magyar joganyagban a 2004. évi XVIII. törvény és a 102/2004. (VI.3.) FVM rendelet
részletesen szabályozza a VINGIS működtetését. A rendelet szerint a VINGIS adatbázis
tartalmazza: az ültetvény fedvényt, a kivágott ültetvény fedvényt, a topográfiai fedvényt, a
megyehatár fedvényt; a hegyközségi határ fedvényt, a termőhelyi kataszteri fedvényt, továbbá az
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 szőlőültetvénykataszter alapján. Eltérő méretarányú és tematikájú térképekkel, adatokkal (pl. ortofotó, DDM,
dűlőtérképek) a rendszer bővíthető. Ez az alkalmazás egyszerre nyújt áttekintést a hegybírók
számára a területükön található valamennyi szőlőültetvényről és ellenőrzésre is alkalmat ad a
bejelentett ültetvények területének, helyrajzi számának pontosságát illetően. Az MVH, az OMMI,
az SzBKI feladatainak ellátásához szükséges módon betekinthet a VINGIS adatbázisba. A FÖMI
éves frissítésben az FVM és a HNT részére a szőlőültetvények országos fedvényét és a termőhelyi
kataszteri fedvényt megküldi.
A VINGIS, azaz a hazai szőlőültetvények térinformatikai nyilvántartásának létrehozása az EU
tagságunkból adódó kötelezettség, a Közös Agrárpolitika érvényesülését szolgálja, elősegíti az
agrárirányítás és a szőlő-bor ágazat intézményeinek és vezetőinek tisztánlátását, döntéshozatalát,
lehetőséget teremt a statisztikai jelentés kötelezettségünk minőségének javítására, erősíti a
hegyközségeket törvényben előírt feladataik ellátásában, eszköz az eredetvédelem biztosításában, a
borhamisítás elleni fellépésben, a minőségi termelés, a piaci versenyképesség javításában.

