FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Egységes kérelem elektronikus benyújtás
2020
6. kötet
Térképnézeti funkciók

Verzió: 1.0
2020. április 6.

1 / 47. oldal

Verzió

Dátum

1.0

2020. április 6.

Változtatás rövid leírása

2 / 47. oldal

Tartalomjegyzék
Támogatási/kifizetési igények .................................................................................................................. 4
Táblaadatok adatnézete .......................................................................................................................... 5
Táblaadatok adatblokk alfanumerikus nézete ....................................................................................... 5
Táblaadatok térképnézete...................................................................................................................... 11
A térképnézet menüje ........................................................................................................................ 12
Bezár ............................................................................................................................................................................. 12
Ellenőrzés ..................................................................................................................................................................... 12
Mentés.......................................................................................................................................................................... 12
Betöltés......................................................................................................................................................................... 12
Shape fájl betöltése .................................................................................................................................................. 12
EOV koordináták megadása táblázattal.................................................................................................................... 15
EOV koordináták kézi megadása .............................................................................................................................. 16
Összes feltöltött rajz listája ....................................................................................................................................... 18
EFA/Agrotechnika ......................................................................................................................................................... 18
EFA/Agrotechnika beszúrása .................................................................................................................................... 18
MePAR EFA objektumai ............................................................................................................................................ 18
Táblához tartozó előző évi EFA elemek .................................................................................................................... 19
Fedvénytár .................................................................................................................................................................... 19
Fedvénytárban szereplő fedvények .......................................................................................................................... 20
Címkék .......................................................................................................................................................................... 22
Térkép nyomtatása ....................................................................................................................................................... 23
Nézet ............................................................................................................................................................................ 24

A térképnézet ablakai ......................................................................................................................... 26
Blokkinformációkat tartalmazó ablak ........................................................................................................................... 26
Hibák ablak ................................................................................................................................................................... 26
Rajzolandó tábla, EFA, Másodvetés, Agrotechnika kiválasztása .................................................................................. 27
Igénylési adatok ablak .................................................................................................................................................. 28
Blokk ......................................................................................................................................................................... 29
Tábla ......................................................................................................................................................................... 32
EOV koordináta......................................................................................................................................................... 32
Táblaadatok .............................................................................................................................................................. 33
Területalapú igénylések ............................................................................................................................................ 34

Térkép funkciók .................................................................................................................................. 36
Megszemélyesített tábla térképoldala ......................................................................................................................... 36
Rajzolás ......................................................................................................................................................................... 38
Rajzolás kézzel .......................................................................................................................................................... 38
Nem támogatható terület kivétele a táblarajzból, amely támogathatóként van lehatárolva a MePAR-ban ........... 41
Változásvezetési bejelentés indítása ............................................................................................................................ 41
Táblarajzra vonatkozó változásvezetés indítása ....................................................................................................... 41
Változásvezetés adatok ............................................................................................................................................ 41
EFA elemekre vonatkozó változásvezetés indítása .................................................................................................. 42
EFA/Agrotechnika beszúrása ........................................................................................................................................ 43
EFA területek – Másodvetés/Agrotechnika .............................................................................................................. 43
EFA területek/ Egyéb MePAR EFA objektumok, Új EFA területek rajzolása, Táblaszintű EFA .................................. 45
MePAR EFA objektumai ................................................................................................................................................ 46

3 / 47. oldal

Támogatási/kifizetési igények
Az ügyfél ebben az adatblokkban jelölheti be, mely jogcímcsoportra kíván kifizetési/támogatási igényt
bejelenteni. Amelyik jogcím, jogcímcsoport bejelölésre kerül, annak a további adatok megadására
szolgáló Dosszié füle aktívvá válik, melyre rákattintva megjelennek az adott jogcím adatainak
rögzítésére szolgáló mezők.
Külön mindig aktív Dosszié fül került kialakításra a Táblaadatoknak.
A felületen mindig csak az az adatblokk jelenik meg, amelyikben az ügyfél dolgozik.
Amely jogcímeket megszemélyesíti a szoftver, azoknál a kapcsolódó jelölőnégyzetek is automatikusan
bejelölésre kerülnek.

Amennyiben az ügyfél a jelölőnégyzetből kiveszi a pipát, abban az esetben a megszemélyesített,
illetve már kitöltött adatok törlésre kerülnek.
Adott támogatási/kifizetési igénynél történő pipa kivételekor egy figyelmeztető üzenetet adunk
felugró ablakban:
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Táblaadatok adatnézete
A Táblaadatok adatblokk megjelenik valamennyi bizonylaton. Ebben az adatblokkban több táblás
jogcímre vonatkozó támogatási/kifizetési igényt lehet bejelenteni. Ennek az adatblokknak két nézete
van: egy alfanumerikus nézete, valamint egy térképnézete. A térképnézeten az igénylési adatokat, és
a tábla fizikai helyét – a jogcímben meghatározott módon (szabadkézi rajzolással vagy shape, EOV fájl
feltöltésével) – jelentheti be az ügyfél.

Táblaadatok adatblokk alfanumerikus nézete
A belépéskor érvényes táblákat személyesítjük meg a táblarajzzal együtt, melyet a tárgyévi
táblakialakítás és hasznosítás alapján aktualizálni kell. A megszemélyesítés alapja lehet az előző évi
kárbejelentő vagy Biztosítási szerződés melléklete bizonylatok táblaadatai is.
Ezen a felületen lehet a kiválasztott blokkhoz új táblát felvinni, táblát törölni és új blokkot beszúrni is,
továbbá táblára keresni. Ez segítséget jelent azon esetekben, amikor blokkváltozás miatt a korábban
ismert blokk már nem jelenik meg a blokkok között, de a parcella száma ismert.

Megjelenítendő blokkok kiválasztása:
A lenyíló listából csak a kiválasztott blokkhoz tartozó táblák jelennek meg egyszerre, a felület így
átláthatóbb. Ha a blokkazonosító piros, akkor formailag még hibás tábla(k) tartoznak hozzá, ellenkező
esetben sárgászöldre vált.
Kiválasztás tábla sorszám alapján:
A lenyíló listából választható a kérelemben található táblák közül a megfelelő. A tábla kiválasztását
követően az adott parcella betöltésre kerül a hozzá tartozó blokkazonosítóval, igénylési adatokkal,
illetve a blokkban lévő többi parcella is ugyanezen adattartalommal megjelenik növekvő sorrendben.
Új blokk beszúrás:
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A gombra kattintva lehetőség van arra, hogy település és helyrajzi szám ismerete alapján vegyünk fel
blokkot.

Amennyiben a blokkazonosítót ismerjük, az „Új vagy utódblokk keresés” lehetőséget választva, meg
kell adni az új blokk azonosítóját, majd amennyiben helyes blokkazonosító került megadásra, a blokk
felvételét követően az ABC sorrendnek megfelelő helyen megjelenik a blokklistában, valamint ezzel
egy időben a szoftver felveszi az új tábla sort, s a tábla sorszám mezőjével automatikusan kitölti.

Amennyiben a beadott blokk már nem él, de van(nak) élő utódblokkja(i), akkor a rendszer felkínálja a
választási lehetőséget. A megfelelő blokk kiválasztását követően a blokk megjelenik a blokklistában a
fentebb leírt módon.
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Csak létező blokkazonosítót lehet felvinni újként a kérelembe, amennyiben nem létező blokkot adunk
meg, akkor a rendszer ezt nem fogja megtalálni, melyről tájékoztat minket.

Új tábla:
A mezőre kattintva a következő sorban új táblasor jelenik meg új sorszámmal,
azonos blokkazonosítóval.
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Tábla sorszáma: a tábla sorszám automatikusan töltődik a kérelemben található legnagyobb
sorszámot követő számmal.
Blokkazonosító: A blokkazonosító nem szerkeszthető, csak úgy lehet javítani, hogy töröljük a sort és új
blokkot veszünk fel. Adatnézeten új blokk felvétel az „Új blokk beszúrás” gombra kattintva történik.

Töröl:
Amennyiben a megszemélyesített adatok alapján, vagy kitöltés során szükségtelen a tábla a
kérelemben, akkor a „Töröl” jelölő négyzetet pipálni kell. Ekkor a tábla adatai már nem kerülnek
ellenőrzésre, és nem szerkeszthetőek. A tábla akkor kerül teljesen törlésre, ha a „Kijelölt táblák
törlése” gombra klikkel. Pl. az EMVA erdőrészlet adatok esetén akkor jelenik meg a „Töröl”
jelölőnégyzet, ha a Táblaadatok részben már nincs hivatkozás a sorra.
Kijelölt táblák törlése:
A „Töröl” mezőben kijelölt táblák végleges törlése történik ezzel a gombbal. Egyszerre több táblasort
is lehet törölni ennek a funkciónak a segítségével. A végleges törlés előtt egy felugró ablak jelenik
meg, ahol meg kell erősíteni a törlés tényét, vagy vissza lehet azt vonni a „Nem” gomb
megnyomásával.
A táblaadatokra vonatkozó összesítések az Összesítés funkciógombra kattintva jelennek meg.
Összesítést végzünk jogcímre, blokkhasználatra, hasznosításra, diverzifikációban elkülönített
növénykultúrákra és EFA táblára, valamint változásvezetésre.
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Táblaadatok térképnézete
A táblaadatok alfanumerikus nézetén a
felirat alatt található funkciógombbal tudunk átlépni a
térképnézetre, ahol megadhatók az igénylés adatai, és szabadkézzel berajzolható, vagy shape fájl,
EOV koordináta megadásával feltölthető a táblarajz.
Ezen a nézeten megjelenik a térképnézet menüje, a blokkinformációkat tartalmazó ablak, a
Rajzolandó tábla, EFA, Másodvetés, Agrotechnika kiválasztása ablak (ahol az adott rajzot lehet
kiválasztani, törölni, a rajzra vonatkozó adatokat - azonosítók és területnagyság - is ez az ablak
tartalmazza, továbbá a rajzolást segítő funkciógombokat), valamint jobb oldalán az Igénylési adatok
ablak.

A rajzolásnál (szabadkézi és betöltött rajz esetén is) az érvényes területre vágás felajánlásával
támogatja a szoftver a jogcím, hasznosítás és blokkjellemzők függvényében formailag hibátlan
táblarajz felvitelét.
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A térképnézet menüje
Bezár

A térképoldalról az adatnézetre lépést biztosítja.
Ellenőrzés

Megnyomására az eddig bevitt adatok ellenőrzése történik.
Mentés

A bizonylat mentése megtörténik a Mentés funkciógomb lenyomásával, felugró tájékoztató üzenettel.

Betöltés

Lehetőség van a rajzot shape fájl betöltésével, táblázatban történő EOV koordináták megadásával,
illetve EOV koordináták kézi megadásával feltölteni.
Shape fájl betöltése

A Shape állománynak tartalmazni kell egy *.shp, *.shx, *.dbf fájlt. Ezeket a fájlokat egyesével nem
lehet betölteni, *.zip állományként, tömörítetten van lehetőség a feltöltésre.
„Fájl kiválasztás” gombra nyomva tudjuk betallózni a kívánt shape file-t.

Majd ezt követően a „Feltöltés” gomb segítségével tölthető fel a fájl.
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Az adott sort kiválasztjuk

Új tábla/blokk beszúrása a kérelembe
gomb megnyomásával van lehetőség az új tábla hozzáadására a kérelemhez, a kiválasztott sor
rajzával. Ezt követően a szoftver még egyszer kéri a döntésünk megerősítését, megjelölve a
térképnézeten a betöltött táblarajzot:

Amennyiben elfogadjuk a „Rendben” gombnyomással lehet a betöltött poligont a táblaigényléshez
rendelni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy shape feltöltés esetén a rajzolt és a numerikusan igényelt
terület közötti eltérés toleranciája 0 m2.
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Meglévő tábla táblarajzának betöltése
Amennyiben már létező táblához kíván táblarajzot shape file segítségével megadni,

akkor
feltölteni.

segítségével lehet az aktuális táblához a poligont

Ezt követően a szoftver még egyszer kéri a döntésünk megerősítését, megjelölve a térképnézeten a
betöltött táblarajzot:
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Amennyiben elfogadjuk a „Rendben” gombnyomással lehet a betöltött poligont a táblaigényléshez
rendelni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy shape feltöltés esetén a rajzolt és a numerikusan igényelt terület
közötti eltérés toleranciája 0 m2.
EOV koordináták megadása táblázattal
Amennyiben EOV koordinátákat szeretnénk betölteni, első lépésként elő kell állítani a feltöltendő
EOV-fájlt. Ez a fájl csak .txt, vagy .csv kiterjesztésű fájl lehet , ami tartalmazza a kívánt terület
(poligon) törésponti koordinátáit valamelyik alábbi formátumban.
.txt kiterjesztésű fájlok
Kétféle módon lehet a fájlban a koordinátákat feltüntetni, vagy az összes koordinátapárt egy sorban
tüntetjük fel, a koordinátákat egymástól pontosvesszővel elválasztva (Pl.: x1;y1;x2;y2;x3;y3...):

vagy a koordinátapárokat külön-külön sorban tüntetjük fel:
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.csv kiterjesztésű fájlok (fontos, hogy nem excel formátum, hanem (comma separated value= pontos
vesszővel ellátott érték) Itt is kétféle módon lehet a koordinátákat megjeleníteni:
vagy egy sorban feltüntetve:

vagy oszlopban feltüntetve:

Az EOV-fájl betöltésének menete megegyezik a SHAPE-fájl betöltése fejezetben leírtakkal.
EOV koordináták kézi megadása

Az Új alakzat beszúrása gombbal van lehetőség az EOV koordináták betöltésére

Az EOV koordináták megadásához első lépésként az adott blokk kiválasztása szükséges. Ezt követően
a rendelkezésre álló táblázatban megadhatóak az EOV koordináták. A koordináták megadását
követően a térképen láthatóvá válik a felvitt táblarajz, amennyiben a pipát választja, a táblarajz
jóváhagyható a felugró ablak „Rendben” gombjára való kattintással:
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Összes feltöltött rajz listája

Ezt a funkciógombot választva az összes shape, illetve EOV koordináták által feltöltött rajz
megjelenítésre kerül, a
gomb megnyomásával van lehetőség a kérelemhez az új tábla
hozzáadására, a kiválasztott sor rajzával.
EFA/Agrotechnika
EFA/Agrotechnika beszúrása

Az ügyfél az EFA/Agrotechnika menüponton belül, az EFA/Agrotechnika beszúrása alpontra való
kattintással érheti el a „Beszúrandó EFA/Agrotechnika kiválasztása” című ablakot. Majd ebben az
ablakban a lenyíló menü segítségével megtalálhatja a számára szükséges típusú elemet. További
információ az ablak használatára vonatkozóan a rajzolási fejezetben található.
MePAR EFA objektumai
Az adott blokkban lehatárolt táblán belüli MePAR EFA objektum(ok) megjelenítésére szolgál. A
megjelenített EFA objektum(ok)ból egér kattintásával választható ki a kérelembe felvenni kívánt EFA
objektum. Egyszerre több elem is kiválasztható. Amennyiben a táblarajzhoz tartozó adatok alapján
(pld.: hasznosítási kód) nincs lehetőség EFA elem felvételére, akkor szürke színnel, nem aktív
elemként jelenik meg.
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Amennyiben az objektum méretével kapcsolatban módosítással szeretne élni, akkor a töréspontok
mozgatásával van erre lehetőség. Amennyiben a módosítás eléri a változásvezetés indítására
vonatkozó tolerancia értékét, akkor a hibalistában az erre a célra szolgáló négyzet pipálásával, majd
az alfanumerikus nézetre visszatérve a változásvezetés fülön található szöveges ablak töltésével
indíthatjuk a változásvezetést.
További információ az ablak használatára vonatkozóan a rajzolási fejezetben található.
Táblához tartozó előző évi EFA elemek

Az adott parcellához tartozó, előző évi más EFA-val nem átfedő EFA elemek kerülnek
megszemélyesítésre, a lehatárolt MePAR EFA fedvényre vágva. Az EFA elemek igénylésével
kapcsolatos részletes leírást a Felhasználói Kézikönyv 2. kötetében, a Zöldítési támogatás igénylése
pontban találja.
Fedvénytár

A fedvénytár menüpont megnyitásával megjelenik a fedvénytár panel. A tematikus fedvénycsoportok
lenyithatók, illetve összezárhatók a panel jobb oldalán található kis háromszög megnyomásával.
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Az ablak a fedvénytár gomb ismételt megnyomásával bezárható. Az ablak legfelső sorára állva
(fedvénytár) a bal egérgomb nyomva tartásával és az egér mozgatásával, egyszerű „drag and drop”
funkcióval mozgatható, áthelyezhető. A megnyíló ablakban a gördítő sávot lefelé csúsztatva láthatóak
a további fedvények.
Az egyes fedvények, a megnevezésük előtt található mező bepipálásával válnak láthatóvá. Az egyes
fedvénycsoportok csoportosan is ki és bekapcsolhatóak a fedvénycsoport neve (pl.: EFA fedvények)
előtti jelölőnégyzet pipálásával. A mező előtt jelmagyarázatként látható az egyes fedvények színe és
kitöltése. A lista tetején láthatóak az ügyfél által megadható adatok, pl.: tábla, illetve EFA fedvények.
Fedvénytárban szereplő fedvények
A táblák ki- és bekapcsolásával, az adott blokkban levő, épp nem szerkesztett táblák válnak láthatóvá.
A másodvetések fedvény az egyes táblákhoz tartozó másodvetéseket, illetve agrotechnikai
műveleteket (pl.: istállótrágya kijuttatása) jeleníti meg.
Az EFA-k a táblákhoz tartozó ökológiai fókuszterületek (EFA) elemeket mutatja meg.
A VP AKG/ÖKO fedvény a Vidékfejlesztési Program keretén belül pályázati felhívás útján
meghirdetésre kerülő, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból történő agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásra, valamint Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai
gazdálkodás fenntartása jogcímekben benyújtott kötelezettségvállalással érintett területeket (KET)
mutatja meg.
VP NTB a Vidékfejlesztési Program keretén belül pályázati felhívás útján meghirdetésre kerülő, az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból történő Élőhelyfejlesztési célú nem termelő
beruházások, valamint a Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely
létrehozása fejlesztése jogcímekben benyújtott kötelezettségvállalással érintett területeket (KET)
mutatja meg.
Szomszédos táblák, az ügyfél által megadott, szomszédos blokkokban található táblákat mutatja meg.
Más ügyfélhez tartozó rajzok amennyiben az ügyfél által megadott tábla és EFA rajz a toleranciát
meghaladó mértékben átfed más ügyfél által megadott kérelemmel, az átfedéssel érintett területrész
megjelenítésére szolgál.
Aktuális blokk határa az aktuális blokk határát jelzi vastag piros körvonallal.
Alapfedvények
A blokkhatár a MePAR-ban meghatározott fizikai blokkok határait mutatja meg, az aktuális blokkon
túl. A fedvényhez kapcsolódóan kijelzésre kerülnek feliratként az érvényes blokkazonosítók.
A nem támogatható területek a MePAR-ban lehatárolt SAPS nem támogatható területek határvonalait
mutatja.
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A bezárt területek azokat a területeket mutatják meg, amelyek vonatkozásában a benyújtásra kerülő
táblákra 2020. évben a Kincstár jogszerű földhasználat vizsgálatot folytat le.
A kataszter fedvény bekapcsolásával a külterületekhez és zárt kertekhez tartozó helyrajzi szám adatok
jeleníthetők meg.
A folyóvíz fedvény a MePAR-ban lehatárolt folyóvizeket mutatja meg.
Az állóvíz fedvény a MePAR-ban lehatárolt állóvíztesteket mutatja meg.
A 12%-os lejtő a 12%-nál meredekebb lejtésű területeket mutatja meg.
A 17%-os lejtő 17%-nál meredekebb lejtésű területeket mutatja meg.
A vízvédelmi sávok a víztestek fedvényhez kapcsolódó vízvédelmi puffersávot mutatja meg, folyóvíz
esetében 5 méter, állóvíz esetében 20 méteres távolságban.
A NATURA 2000 területek a MePAR-ban lehatárolt NATURA 2000 védettségű területeket mutatja meg.
A HM NATURA a Honvédelmi Minisztérium kezelésében levő NATURA védettségű területeket jeleníti
meg.
Védett tájképi elemek
A kunhalom fedvény a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett kunhalmokat mutatja meg, megőrzésük
kötelező.
A gémeskút EFA a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett gémeskutakat mutatja meg, megőrzésük
kötelező.
A facsoport EFA fedvény a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett, szántón elhelyezkedő fa- és
bokorcsoportokat mutatja meg, megőrzésük kötelező.
A magányosan álló fa fedvény a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett, szántón elhelyezkedő magányos
fákat mutatja meg, megőrzésük kötelező.
A kis kiterjedésű tó a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett, szántón elhelyezkedő kis kiterjedésű
tavakat mutatja meg, megőrzésük kötelező.
A terasz a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett teraszokat mutatja meg, szőlőültetvények esetében az
erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező.
EFA fedvények
A rövid rotációs idejű sarjerdő azokat a területeket jeleníti meg, melyek megfelelnek az ökológiai
jelentőségű célterületként (EFA) történő elszámolhatóság feltételének.
Táblaszegély a MePAR-ban lehatárolt, EFA-ként elszámolható táblaszegélyek területe.
Fás sáv a MePAR-ban lehatárolt, EFA-ként elszámolható fás sávok területe.
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Erdőmenti hektársáv a MePAR-ban lehatárolt, EFA-ként elszámolható erdő mentén fekvő
támogatható sáv.
Erdők:
EMVA MgTE/VP erdő olyan 2008 előtt, illetve 2008-ban telepített EMVA MgTE erdők és VP forrásból
finanszírozott erdők, amelyek SAPS nem támogatható területen vannak, ezért EFA-ként nem
kérelmezhetőek.
EMVA MgTE/VP SAPS erdő olyan EMVA MgTE erdők és VP erdők, amelyek SAPS támogatható
területen helyezkednek el, 2008 után alakították ki őket, így EFA-ként (erdősített terület) is
elszámolhatóak.
NVT erdő 2008-ig telepített NVT erdők fedvénye.
2008. évi támogatható terület olyan támogatható terület megjelenítése, amely 2008-ban
támogathatónak került lehatárolásra (VP Erdősítés-Erdőtelepítés/VP ipari fásítás esetén SAPS
jogosultságot dönt el).
Gyepek:
Állandó gyepek a MePAR-ban lehatárolt nem érzékeny állandó gyepeket mutatja meg.
Érzékeny állandó gyepek a MePAR-ban lehatárolt, környezeti szempontból érzékeny állandó
(NATURA 2000 besorolású) gyepeket mutatja meg.
Egyéb:
Belvízzel veszélyeztetett területek a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetésre kerülő
Agrár-környezetgazdálkodási támogatások (VP AKG) „Belvíz-érzékeny szántó”, illetve a „Belvízérzékeny gyep” tematikus előíráscsoportjának területeit meghatározó fedvény.
Erózió veszélyeztetett területek a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetésre kerülő Agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások (VP AKG) „Erózió-érzékeny szántó” tematikus előíráscsoportjának
területeit meghatározó fedvény.
Ortofotó:
A térképnézeten az ortofotó (légifelvétel) ki-be kapcsolására van lehetőség.
Címkék

„Kurzoros segítség” választásával a rajzolás során tájékoztató szöveg jelenik meg.
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Amennyiben az „Oldalak hosszai” funkciót választjuk, a táblarajz szélére kattintva az egérgombot
lenyomva tartva, illetve az egeret mozgatva láthatóvá válik a töréspontok közötti távolság, valamint a
tábla területének mérete.

Térkép nyomtatása

Ezt a funkciót választva lehetőségünk van a térképnézetről nyomtatni. Ez esetben megadhatjuk a
nyomtatás címét, a tájolást, továbbá megjegyzést is fűzhetünk a térképkivágathoz.

Amint a nyomtatást választjuk, pdf-ben megjelenik a nyomtatandó dokumentum.
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Nézet

A nézet menüponton a Minimális funkciógomb segítségével a térképnézeten a „Hibák”, a „Blokk
információ” és az igénylési adatok ablak panel lezárható, majd a Kiterjesztett funkciógombra
kattintással ismételten kinyitható.

24 / 47. oldal

A panelek az egérgombot lenyomva tartva a kívánt helyre mozgathatóak, áthelyezhetőek, mozgatás
alatt a mozgatott ablak átlátszóvá válik.
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A térképnézet ablakai
Az ablakok mozgathatóak/áthelyezhetőek a számunkra kedvezőbb helyre, továbbá összezárhatóak,
majd újra kinyithatóak. Az áthelyezést megkönnyíti, hogy a mozgatás alatt a mozgatott ablak
átlátszóvá válik.
Blokkinformációkat tartalmazó ablak
A kijelölt blokkra vonatkozó alapinformációkat tartalmazza (például elhelyezkedés megye-település
szerint, terület, besorolások). Új információ 2020-tól, hogy a blokkverzió kezdeti dátuma is
feltüntetésre kerül ebben a mezőben, ami megmutatja, hogy a blokk az adott év során mikor került
beépítésre a MePARba. Innen nyomon követhető, hogy az blokk-kialakítás mikortól érvényes a
MePAR-ban, az adott év során felülvizsgálatra került-e. Amennyiben a dátum az év során március 1,
az nem jelenti azt, hogy a blokk tekintetében a későbbiek folyamán nem lesz új kialakítása.

Hibák ablak
Amely blokkot kiválasztottuk, abban a blokkban található szerkesztés alatt lévő táblára vonatkozó
hibák és figyelmeztető üzenetek (az igénylés alfanumerikus adataira, a táblarajzra és az EFA táblákra
vonatkozóan is) jelennek meg a listában. A hibák súlyát (beadást akadályozó: piros, figyelmeztető:
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sárga háromszög, tájékoztató: kék kör) a sor elején lévő jelzés mutatja. A lista legördíthető. Ebben az
ablakban lehet változás bejelentést és a tábla automatikus javítását elindítani.

Rajzolandó tábla, EFA, Másodvetés, Agrotechnika kiválasztása

A „Rajzolandó tábla, EFA, Másodvetés, Agrotechnika kiválasztása ablak Rajzolás” funkció választásával
lehetőségünk van táblarajz elkészítésére. Erről a térképi funkciókról szóló részben, a rajzolás pontban
olvashat bővebben.
Belső terület kivágása
A „Rajzolandó tábla, EFA, Másodvetés, Agrotechnika kiválasztása ablak „Belső terület kivágása”
funkciógomb választásával lehetőség nyílik egy megrajzolt táblánk belső területéből igény szerinti
terület kivágására. Ennek érdekében a kivágandó területet kell megrajzolnunk.

Belső terület eltávolítása
Sor kerülhet arra, hogy a kivágott belső területet mégis szeretnénk visszaállítani, illetve hibás
rajzolásnál keletkező belső részt szeretnénk eltávolítani, ilyen esetben a „Rajzolandó tábla, EFA,
Másodvetés, Agrotechnika kiválasztása ablak „Belső terület eltávolítása” funkció választásával, majd a
megfelelő területre kattintással tehetjük ezt meg.
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Rajz mozgatása
Amennyiben táblarajzunk kismértékű mozgatása, igazítása válik szükségessé, melyet nem a
töréspontok mozgatásával akarunk elérni, akkor a „Rajzolandó tábla, EFA, Másodvetés, Agrotechnika
kiválasztása ablak „Rajz mozgatása” funkció van segítségünkre. A tábla területébe kattintva, majd az
egérgombot lenyomva tartva mozgathatjuk a kívánt irányba táblarajzunkat.

Rajz törlése
„Rajz törlése” funkciógomb megnyomásával a megrajzolt parcella töréspontjai egyszerre törölhetőek,
azonban maga a táblasor megmarad, így amennyiben az adott parcellához új rajzot tud. Fontos, hogy
ennél a törlési funkciónál azon a soron álljunk az adatblokkban, amely kérelemhez vonatkozó
töréspontok törlését szeretnénk elvégezni.

Mérés
Amennyiben a térképnézeten egy területet vagy távolságot le szeretnénk mérni, a „Mérés” funkcióval
tehetjük meg. Ez úgy történik, hogy a bal egér gombra egyszer kattintva töréspontokat viszünk fel a
mérendő terület alapján. A mérés befejezése az egér bal gombjára duplán kattintva tehető meg.

Igénylési adatok ablak

Megjelenő adatok az ablakban:
 Blokk
 Tábla

EOV koordináta
o Táblaadatok
o Területalapú igénylések
o Táblaszintű vis maior adatok
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o
o
o
o
o
o
o

VP igénylések
Erdős igénylések
VP-Agrárerdészeti rendszerek
Másodvetés / Agrotechnika
EFA adatok
Csatolmányok
Vizsgálatazonosítók

Blokk
Lenyíló lista tartalmazza az ügyfél blokklistáját ABC sorrendben, ahol a gördítő sáv segítségével tudunk
navigálni. A kiválasztott blokk jelenik meg a térképoldalon az ügyfél blokkban lévő táblájával.
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Blokk keresése/felvitele
Amennyiben nem ismerjük az új blokkazonosítót, a térképi oldal is lehetőséget ad arra, hogy az „Új
felvitel” gombra kattintva a felugró ablaknál a „Keresés település és helyrajzi szám alapján” ablakban,
az erre szolgáló kereső mezőbe beírjuk a keresett települést és a helyrajzi számot, majd megnyomjuk
a „Blokk keresés” gombot.

Előfordulhat, hogy nem egy blokk kerül megadásra, ekkor a megadott blokkok közül választjuk a
számunkra megfelelőt. Amennyiben elfogadjuk a megtalált blokkot, vagy a felajánlottak közül
kiválasztottuk a számunkra megfelelőt, akkor a
gombra kattintva tudjuk a
blokkot felvenni.
Amennyiben egy ismert új blokkot szeretnénk felvinni, a térképi oldal erre is lehetőséget ad, ez
esetben az „Új felvitel” gombra kattintva felugró ablakból az „Új vagy utódblokk keresés” lehetőséget
választjuk ki.

Ez esetben nem kell mást tenni, mint a blokkazonosítót beírjuk az erre szolgáló kereső mezőbe, majd
a „Blokk keresés” gomb megnyomásával a program megkeresi az általunk beírt blokkot, ami ezt
követően megjelenítésre kerül a térképnézeten, amennyiben élő blokkról van szó.
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Amennyiben elfogadjuk a megtalált blokkot, az erre szolgáló
gombra kattintva
felvesszük a kérelembe. Abban az esetben, ha Ön olyan blokkot keres, amely már nem élő blokk,
akkor a szoftver felajánlja az utódblokkokat, melyekből kiválaszthatjuk a megfelelőt.
Amennyiben egyik felajánlott blokk sem az általunk keresett területre vonatkozik, akkor a „Mégsem”
gomb megnyomásával zárhatjuk be a keresést.
Mindezeken túl a térképre való kattintással is lehetőségünk van blokkot felvinni, ebben az esetben az
„Új felvitel” gombra kattintva felugró ablakból az „Új blokk felvitel a térképen való kattintással”
lehetőséget választjuk, majd a „Blokk bejelölés” gombra kattintva térképen jelöljük a megfelelő
blokkot:

A

gombra kattintva felvesszük a kiválasztott blokkot.

Blokk fölé ugrás
Amennyiben a térképen túlságosan eltávolodunk eredeti blokkunktól, a
kattintva egyszerűen a felület visszanavigál minket a kiindulási helyzetbe.
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funkciógombra

Tábla
Lenyíló lista, a blokklistából kiválasztott blokkban lévő táblákat tartalmazza táblasorszám szerint
növekvő sorrendben. A lenyíló listában kiválasztott táblarajz aktív, szerkeszthető, amennyiben a
jogcím azt lehetővé teszi.

Amennyiben új táblát szeretnénk felvinni, a térképi oldal is lehetőséget ad erre, ez esetben az „Új
felvitel” gombra kattintva tehetjük ezt meg.
EOV koordináta
Az adott blokk térkép kivágaton X;Y koordináta párt mutatja, ahol az egérrel járunk.
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Táblaadatok

Táblasorszám
Az ügyfél által nem szerkeszthető mező – a szoftver tölti.
Főnövény hasznosítási kódja
2020-ban a hasznosítási kódtáblában változások történtek. Kérjük, a kérelem kitöltése során a
hasznosítás megadásakor a megfelelő kód kiválasztása érdekében vizsgálja meg a hasznosítási
kódtáblázatot!
Tábla igényelt területe
Kérjük, itt adja meg a tábla területét, amelyre igényelni szeretne, ügyelve az EK rendelet parcella
fogalmára.
Tábla berajzolt területe
Az ügyfél által nem szerkeszthető mező – a szoftver tölti, a táblarajz által lefedett terület szerint.
Kockázatkezelés szempontjából releváns terület (szoftver tölti)
A Kárenyhítési rendszerben a hasznosítások csoportosítása alapján automatikusan töltődik.
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Öntözés
Kérjük, itt adja meg, ha a táblán öntözés történik.
Fóliás termesztés
Amennyiben az adott parcellában termesztett kultúra a hasznosítási kódtárban meghatározottak
szerint fólia vagy termesztő berendezés alatt termeszthető, abban az esetben itt kérjük ezt az
információt megadni.
Szaporítóanyag célra
Kérjük, itt adja meg, ha a táblán termelt növény termesztése szaporítóanyag termesztés céllal
történik.
Szarvasgomba:
Mogyoró, Szelídgesztenye, és Egyéb ültetvény esetén jelölhető, amennyiben az ültetvény
szarvasgomba termesztés céljából került eltelepítésre.
Ültetvény termőképességének jelölése
Amennyiben az ültetvény nem termő ültetvénynek minősül (a növények kevesebb, mint 50%-a
termőképes), ebben az esetben ezt a választó lista „nem”-be állításával tudja rögzíteni. A nem
termőképes ültetvényeket a termő ültetvényektől elkülönítve külön parcellában kell megadni.
Figyelem! A nem termő ültetvény nem képezi alapját a kárenyhítő juttatásnak, továbbá nem
számítódik bele az adott kárenyhítési év vonatkozásában, a kockázatközösségi tagság esetén a fizetési
kötelezettségbe.
Főnövény vetési időpontja
Minden esetben meg kell adni az elsőnek bejelentésre kerülő növény vetési időpontját, amennyiben a
területre másodvetés, vagy ökológiai jelentőségű másodvetés kerül megadásra.
Főnövény betakarítási időpontja
Minden esetben meg kell adni az elsőnek bejelentésre kerülő növény betakarítási időpontját,
amennyiben a területre másodvetés, vagy ökológiai jelentőségű másodvetés tényleges vetési dátuma
kerül megadásra.
Területalapú igénylések
Dinamikusan megjelenő adatmezőket tartalmaz, amely mezők az igényelt jogcím, hasznosítás és
blokkjellemzők függvényében jelennek meg.
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SAPS + Zöldítés
Amennyiben az ügyfél az adott táblánál támogatást szándékozik igénybe venni, a jelölő négyzetbe
kattintással (pipa elhelyezése) tudja ezt az igényt jelölni.
Támogatást nem igényel
Amennyiben az ügyfél az adott táblánál a „nem igényel” részben jelöl (tesz pipát), akkor a tábla
vonatkozásában csak a terület-bejelentési kötelezettségét teljesíti, de semmilyen támogatásra nem
lesz jogosult ezen terület vonatkozásában. A kötelezettség alól nem mentesít, azonban a
mezőgazdasági üzem területének számításakor, a kötelezettségvállalási alapba beleszámítódik!
Például ilyen módon kell jelezni az egységes kérelemben, az ügyfél jogszerű földhasználatában álló
azon mezőgazdasági területeket, melyek mérete nem éri el a minimális támogatható parcellaméretet,
azaz a 0,25 hektárt.
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Térkép funkciók
Térképnézetben alaphelyzetben az ortofotó, a blokkhatár, a nem támogatható terület, Idegen
táblarajzok/EFA-k, a szomszédos táblák, EFA-k, másodvetés, VP NTB, VP AKG/ÖKO elemek fedvényei
jelennek meg a Térképnézet ablakai fejezetben bemutatott ablakokkal. A többi megjelenítő réteget a
térképnézet menü/Fedvénytár megnyitásával lehet előhívni. A blokkban lévő rajzokra vonatkozó
hibaüzenetek az alfanumerikus adatok hibaüzeneteivel egy listában találhatók, a hiba üzenetek
panelen. Továbbá itt lehet a változásvezetési igény vagy az érvényes területre vágás közül választani,
ha a táblarajz vagy EFA kérelem rajza a blokk, jogcím és hasznosítás szempontjából érvénytelen
területen van, vagy arra ráfed.
Az aktív tábla rajzára vonatkozó adatok, a tábla típusa (tábla, másodvetés, EFA tábla), igényelt terület,
a rajz által lefedett terület, zöldítés szempontjából figyelembe vehető terület a „Rajzolandó tábla,
EFA, Másodvetés, Agrotechnika kiválasztása” panelen látható.

Amennyiben másodvetést vagy EFA táblát szeretnénk rajzolni, úgy az „EFA/Agrotechnika”
menüpontban kiválasztjuk a megfelelő típust. Ezzel egy időben a „Rajzolandó tábla, EFA, Másodvetés,
Agrotechnika kiválasztása” panelen megjelenik egy rá vonatkozó sor, ahol a főtábla a saját
sorszámával, másodvetés és EFA tábla a főtábla sorszáma/1,2,X sorszámot kap. Ezen a panelen egy
sorra állva megkezdődhet a főtábla, másodvetés vagy EFA tábla berajzolása. Abban az esetben, ha
korábban volt szerkeszthető rajz a blokkban, akkor annak töréspontjai nem szerkeszthetővé válnak.
Tehát amelyik sorra ráállunk a panelen, az ahhoz tartozó rajz válik aktívvá.
Megszemélyesített tábla térképoldala
Amennyiben volt előző évi igénylés, a kérelmeket megszemélyesítjük, melyek alapján a parcella rajzok
a térképen is megjelennek. Megszemélyesítésnél amennyiben a kérelem esetében az előző évben
helyszíni ellenőrzés során egyedi mérés történt, akkor ennek eredményadata kerül megjelenítésre.
Amennyiben az ellenőrzés nem megfelelést állapított meg, abban az esetben a kérelem nem kerül
megszemélyesítésre.
Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben hasznosítási kód alapján konfliktus alakul ki az állandó
gyepfedvénnyel, akkor a konfliktussal érintett résszel a parcellarajz csökkentésre kerül.
Az előző évi EFA kérelmek megszemélyesítése a MePAR-ban lehatárolt, adott típusú EFA fedvényre
vágva kerülnek megjelenítésre.
Más ügyfél kérelmével átfedő parcellarajok esetén a megszemélyesítés az átfedő részek levágásával
történik.
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A blokktérkép nagyítható, kicsinyíthető, mozgatható, nem fix blokk kivágatot tartalmaz. Bal egér
gombot lenyomva, húzással lehet a térképen „sétálni”. A térkép bal oldalán lévő nagyítás-kicsinyítés
céljára szolgáló csúszka használatán kívül az egér görgőt felfelé mozgatva lehet nagyítani, lefelé
mozgatva kicsinyíteni a térképet.
A blokkra vonatkozó tájékoztató ablak a „Blokk információ”, a „Rajzolandó tábla, EFA, Másodvetés,
Agrotechnika kiválasztására”, továbbá a hibák megjelenítésére szolgáló „Hibák” ablaka összezárható,
majd újra kinyitható, továbbá mozgatható/áthelyezhető a számunkra kedvezőbb helyre. Az
áthelyezést megkönnyíti, hogy a mozgatás alatt a mozgatott ablak átlátszóvá válik.
Térképoldal áthelyezett panelekkel:
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Rajzolás
A térképen való rajzolás módjai:
 Rajzolás kézzel (tábla, EFA tábla, EFA elem, másodvetés)
 Shape feltöltés
 EOV koordináta megadása
Rajzolás kézzel
A blokktérképen a tábla szabadkézi rajzolása úgy történik, hogy a bal egér gombra egyszer kattintva
töréspontokat viszünk fel. A rajz befejezése az egér bal gombjára duplán kattintva tehető meg. Ezek a
töréspontok egy piros körként látszanak, erre a piros körre állva tudjuk a töréspontot mozgatni az
egérrel. A szerkeszthetőség megszüntethető, ha más funkciót választunk. Töréspontot úgy lehet
törölni, ha a bal egér gombbal egyszer rákattintunk.
Támogatható területen lévő tábla berajzolása
A blokktérképen a töréspontokat felvesszük. A blokkhatárig, nem támogatható terület határáig, vagy a
blokkban lévő másik táblánk határánál úgy törekedjük a jogcím szerint érvényes terület rajzolására,
hogy az elkészült rajznál minden esetben visszavágunk a szoftver által felajánlott határra. Ezt a
funkciót választva a szoftver blokkhatárra, blokkjellemző, jogcím és hasznosítás szempontjából
érvényes területre levágja a rajzot. Amennyiben az ügyfél nem választja a visszavágás lehetőségét és a
túlnyúlás meghaladja a toleranciát, kezdeményezheti a változásvezetési bejelentés indítását, jelölő
négyzet bepipálásával. Saját táblára ráfedés nem engedélyezett. A szoftver ebben az esetben is
felajánlja a vágást, majd ennek lehetőségét választva az érvényes területig levágja a rajzot.
Támogatható területre rajzolás, jogcím SAPS + Zöldítés
Az igénylési adat ablakban, támogatási kérelem esetén a SAPS + Zöldítés jelölőnégyzet mindig legyen
bepipálva! A táblát a tényleges hasznosítás alapján berajzolva az ellenőrzés gombot megnyomva
hibaüzenetet kapunk abban az esetben, ha a jogcím szerint érvénytelen területre rajzoltunk.
Amennyiben nem támogatható területre, illetve blokkhatáron átrajzolunk (és ez a területmérték
meghaladja a változásvezetés indításának toleranciáját) láthatóvá válik az ellenőrzés eredményeként
az érvénytelen területre fedő területméret négy tizedes jegy pontossággal, illetve a vágás vagy
változásvezetés indításának lehetősége.
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Blokkhatárra történő vágás:
Az automatikus javítást „Vágás” lehetőséget választva a szoftver felkínálja a blokkra visszavágott
rajzot (sötéttel színezett levágott rajz), amennyiben a „Rendben” gombbal elfogadjuk, a szoftver a
blokkhatárra vágja vissza a táblarajzot.

Támogatható területre vágás:
Az automatikus javítást „Vágás” lehetőséget választva a szoftver felkínálja a SAPS + zöldítés jogcím
szempontjából érvényes területre (sötéttel színezett levágott rajz) vágott rajzot, amennyiben a
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„Rendben” gombbal elfogadjuk, a szoftver a jogcím szerint érvényes területre vágja vissza a
táblarajzot.

Jogcím szerint érvényes területre vágás (gyep fedvénnyel történő konfliktus esetén):
Az automatikus javítást „Vágás” lehetőséget választva a szoftver felkínálja a jogcím szempontjából
érvényes területre (sötéttel színezett levágott rajz) vágott rajzot, amennyiben a „Rendben” gombbal
elfogadjuk, a szoftver a jogcím szerint érvényes területre vágja vissza a táblarajzot.
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Nem támogatható terület kivétele a táblarajzból, amely támogathatóként van lehatárolva a MePAR-ban
Megegyezik a „Térképnézet ablakai” fejezet „Rajzolandó tábla, EFA, Másodvetés, Agrotechnika
kiválasztása” ablak használatánál leírt módszerrel. A „Belső terület kivágása” funkciógomb
választásával megrajzoljuk a kivágandó területet, és a „Belső terület eltávolítása” funkciógomb
használatával eltávolítjuk.
Változásvezetési bejelentés indítása
Táblarajzra vonatkozó változásvezetés indítása
Amennyiben a táblarajz a jogcím alapján nem támogatható területen van, vagy az adott blokkhatár
vonalán az engedélyezett mérték felett túl/átnyúlik, illetve a hasznosítási kód alapján konfliktusban
van a MePAR-ban lehatárolt állandó gyep fedvénnyel, akkor támogatási igénylés esetén lehetősége
van változásvezetés indítására az erre szolgáló négyzetben történő jelöléssel. Nagyon fontos, hogy ezt
követően bezárva a térképnézetet, visszatérve az alfanumerikus nézetre, a „Változásvezetés” fülön
megjelenő indoklás mező kitöltésre kerüljön. Erre piros hibaüzenet is felhívja figyelmünket.

Változásvezetés adatok
Az adott kérelemben beadásra kerülő ügyfél általi indított változásvezetési bejelentés adatai a
„Változásvezetés” fülön kerülnek megjelenítésre. Az itt megjelenő indoklási mező kitöltése kötelező!
(minimálisan 15 karakteres értelmes magyarázó szöveg szükséges). A 2020-as évtől minden fedvény
esetében külön indoklást kell írni (pl.: állandó gyep és nem támogatható területre külön).

41 / 47. oldal

Amennyiben több változásvezetési bejelentése van, akkor blokkra és táblára kereshet az erre szolgáló
lenyíló listában.

EFA elemekre vonatkozó változásvezetés indítása
A MePAR-ban le nem határolt, továbbá a már lehatárolt EFA objektumokra történő változásvezetés
indítása abban az esetben, amennyiben a tényleges helyszíni állapottal nem egyeznek meg.
A táblához tartozó előző évi igényelt EFA eleme(ke)t megszemélyesítjük, amennyiben a korábbi évben
kérelmezett EFA elemnek van közös metszete a MePAR-ban lehatárolásra került EFA elem
fedvénnyel.
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Amennyiben az ügyfél a megelőző évben adott be EFA igénylést, ezt a funkciót választva a szoftver
felkínálja az EFA elemeket, melyekre kattintva kiválaszthatóak.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak abban az esetben lesz aktív az EFA elemek választási lehetősége,
ha a táblarajz főnövény hasznosítási kódja megfelel ennek a feltételnek.
Abban az esetben, ha a lehatárolással nem ért egyet, a tényleges állapotnak megfelelően módosítsa
az EFA elem rajzát a töréspontok mozgatásával. Amennyiben a módosítás eléri a tolerancia mértékét
(ennek hiányában csak a visszavágásra van lehetőség), jelölje a változásvezetést, melyet a hibalistában
az erre a célra szolgáló négyzet pipálásával, majd a térképnézet bezárását követően az alfanumerikus
nézetre visszatérve a „Változásvezetés” fülön található szöveges ablak töltésével indíthat (minimálisan
15 karakteres értelmes magyarázó szöveg szükséges)!
EFA/Agrotechnika beszúrása
Az ügyfél az „EFA/Agrotechnika” menüponton belül, az „EFA/Agrotechnika beszúrása” alpontra való
kattintással újabb ablakot tud megnyitni, melynek segítségével elérheti a „Beszúrandó
EFA/Agrotechnika kiválasztása” című ablakot, melynek segítségével kiválaszthatja a számára
szükséges EFA területeket, illetve a Másodvetés/Agrotechnika elemeket.

EFA területek – Másodvetés/Agrotechnika
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Az EFA területek - Másodvetés/Agrotechnika alponton belül találhatóak azon elemek, melyek
felvételére lehetőség van. Amennyiben valamely elem felvételére a kérelmezett táblarajzhoz tartozó
adatok alapján (pl.: hasznosítási kód) nincs lehetőség, akkor szürke színnel, nem aktív elemként jelenik
meg. Azon EFA elemek, melyek az adott blokkban nem kerültek lehatárolásra, az „Új EFA területek
rajzolása” alponton belül érhetőek el. A megfelelő elem kiválasztását követően van lehetőség arra,
hogy az EFA elem rajzát megadja. A rajzolás megegyezik a tábla rajzolás menetével. Minden új EFA
terület felvétele esetén változásvezetés indítása szükséges, melyet a hibalistában az erre a célra
szolgáló jelölő négyzet jelölésével és a térképnézet bezárását követően az alfanumerikus nézetre
visszatérve a „Változásvezetés” fülön található szöveges ablak töltésével indíthat. Pl: Táblaszegély

Amennyiben kérelmezett rajzunkkal már lehatárolt EFA fedvényre rajzolunk rá, és rajzunk lelóg a
fedvényről toleranciát meghaladó mértékben, akkor a „Rajzolandó tábla, EFA, Másodvetés,
Agrotechnika kiválasztása” ablakban a lehatárolt fedvény azonosító betöltésre kerül, s mint
fedvénymódosítás kerül a változásvezetés elindításra.
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Magányosan álló fa kivételével az EFA területek rajzolása úgy történik, hogy a bal egér gombra
kattintva töréspontokat viszünk fel. A rajz befejezése az egér bal gombján dupla kattintással tehető
meg. A töréspontok egy piros körként látszanak, erre a piros körre állva a töréspontot mozgatni
tudjuk az egérrel.
Töréspontot úgy lehet törölni, ha a bal egér gombbal rákattintunk.
Magányos fa esetében egy pontot kell elhelyezni parcellánkra, ott, ahol a magányos fa a valóságban
megtalálható.
A szerkeszthetőség megszüntethető, ha más funkciót választunk. A megfelelő rajzot aktívvá tehetjük,
ha a „Rajzolandó tábla, EFA, Másodvetés, Agrotechnika kiválasztása” ablakban a megfelelő sorra,
vagy a rajzolás funkciógombra kattintunk.
EFA területek/ Egyéb MePAR EFA objektumok, Új EFA területek rajzolása, Táblaszintű EFA
Igénylések kapcsán részletes leírást a Felhasználói Kézikönyv 2. kötetében, a Zöldítési támogatás
igénylése pontban találja.
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MePAR EFA objektumai
Az adott blokkban lehatárolt MePAR EFA objektum(ok) megjelenítésére szolgál. A menüpont
kiválasztásakor a táblához tartozó lehatárolt EFA elemek sötét színnel jelennek meg. A megjelenített
EFA objektum(ok)ból egér kattintásával választható ki a kérelembe felvenni kívánt EFA objektum.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak abban az esetben lesz aktív a „MePAR EFA objektumai” alpont,
ha a táblarajz adatai (pld.: hasznosítási kód) megfelelnek ennek a feltételnek.

Amennyiben az objektum méretével kapcsolatban módosítással szeretne élni, akkor a töréspontok
mozgatásával van erre lehetőség. Abban az esetben, ha a módosítás mértéke eléri a változásvezetés
toleranciáját (ennek hiányában csak a visszavágásra van lehetőség), változásvezetés indítása
szükséges, melyet a hibalistában az erre a célra szolgáló négyzet pipálásával, majd a térképnézet
bezárását követően az alfanumerikus nézetre visszatérve a „Változásvezetés” fülön található szöveges
ablak töltésével indíthat (minimálisan 15 karakteres értelmes magyarázó szöveg szükséges).
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