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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
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.
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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:
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.
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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.

Csak létező blokkazonosítót lehet felvinni újként a kérelembe, amennyiben nem létező blokkot adunk
meg, akkor a rendszer ezt nem fogja megtalálni, melyről tájékoztat minket.
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Új tábla:
A mezőre kattintva a következő sorban új táblasor jelenik meg új sorszámmal,
azonos blokkazonosítóval.

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 térképoldali menü

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.
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„Fájl kiválasztás” gombra nyomva tudjuk betallózni a kívánt shape file-t.

Majd ezt követően a „Feltöltés” gomb segítségével tölthető fel a fájl.

Az adott sort kiválasztjuk

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:
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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 az 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:
1. A feltölteni kívánt terület (poligon) törésponti koordinátáit fel kell tölteni egy .txt, vagy .csv
kiterjesztésű fájlba a következő módszerek egyikével:
az összes koordinátapárt egy sorban tüntetjük fel, a koordinátákat egymástól
pontosvesszővel elválasztva. (Pl.: x1;y1;x2;y2;x3;y3...).txt kiterjesztésű fájl

.csv kiterjesztésű fájl (fontos, hogy nem excel formátum, hanem (comma separated
value= pontos vesszővel ellátott érték)



a koordinátapárokat külön-külön sorban tüntetjük fel.
.txt kiterjesztésű fájl

.csv kiterjesztésű fájl
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Az EOV-fájl betöltésének menete megegyezik a SHAPE-fájl feltöltésével a fent leírtak alapján.

EOV koordináták kézi megadása

Az Új alakzat beszúrása gombbal van lehetőség azEOV 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. A
fedvények ki-be kapcsolhatók a jelölőnégyzet pipálásával.
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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. A mező
előtt jelmagyarázatként látható az egyes fedvények színe és kitöltése. A lista tetején láthatóak az
ügyfél által megadható tábla, illetve EFA fedvények.
1. A táblák ki- és bekapcsolásával, az adott blokkban levő, épp nem szerkesztett táblák válnak
láthatóvá.
2. A másodvetések fedvény az egyes táblákhoz tartozó másodvetéseket, illetve agrotechnikai
műveleteket (pl.: istállótrágya kijuttatása) jeleníti meg.
3. Az EFA-k a táblákhoz tartozó EFA elemeket mutatja meg.
4. 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.
5. 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.
6. Az EMVA AKG az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások jogcímben benyújtott területazonosítási kérelem
(TAK) poligonjait jelöli.
7. Szomszédos táblák, az ügyfél által megadott, szomszédos blokkokban található táblákat
mutatja meg.
8. 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.
9. Aktuális blokk határa az aktuális blokk határát jelzi vastag piros körvonallal.
Alapfedvények
1.
2.
3.

A blokkhatár a MePAR-ban meghatározott fizikai blokkok határait mutatja meg, az aktuális
blokkon túl. A fedvényhez kapcsolódóan kijelzésre kerülnek az érvényes blokkazonosítók.
A nem támogatható területek a MePAR-ban lehatárolt SAPS nem támogatható területek
határvonalait mutatja.
A bezárt területek azokat a területeket mutatják meg, amelyek vonatkozásában a benyújtásra
kerülő táblákra 2018. évben a Kincstár jogszerű földhasználat vizsgálatot folytat le.
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4.

A kataszter fedvény bekapcsolásával a külterületekhez és zárt kertekhez tartozó helyrajzi szám
adatok jeleníthetők meg.
5. A folyóvíz fedvény a MePAR-ban lehatárolt folyóvizeket mutatja meg.
6. Az állóvíz fedvény a MePAR-ban lehatárolt állóvíztesteket mutatja meg.
7. A 12%-os lejtő a 12%-nál meredekebb lejtésű területeket mutatja meg.
8. A 17%-os lejtő 17%-nál meredekebb lejtésű területeket mutatja meg.
9. A vízvédelmi sávok a víztestek fedvényhez kapcsolódó vízvédelmi puffersávot mutatja meg,
folyóvíz esetében 5m, állóvíz esetében 20 méteres távolságban.
10. A NATURA 2000 területek a MePAR-ban lehatárolt NATURA 2000 védettségű területeket
mutatja meg.
11. A HM NATURA a Honvédelmi Minisztérium kezelésében levő NATURA védettségű területeket
jeleníti meg.

Védett tájképi elemek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
1. A rövid rotációs idejű sarjerdő azokat a területeket jeleníti meg, melyek megfelelnek az
ökológiai jelentőségű célterületként (EFA) történő elszámolhatóság feltételének.
2. Táblaszegély a MePAR-ban lehatárolt, EFA-ként elszámolható táblaszegélyek területe.
3. Fás sáv a MePAR-ban lehatárolt, EFA-ként elszámolható fás sávok területe.
4. Erdőmenti hektársáv a MePAR-ban lehatárolt , EFA-ként elszámolható erdő mentén fekvő
támogatható sáv.
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Erdők:
1. 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 EFAként nem kérelmezhetőek
2. 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.
3. NVT erdő 2008-ig telepített NVT erdők fedvénye
4. 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:
1. Állandó gyepek a MePAR-ban lehatárolt nem érzékeny állandó gyepeket mutatja meg.
2. Érzékeny állandó gyepek a MePAR-ban lehatárolt, környezeti szempontból érzékeny állandó
(NATURA 2000 besorolású) gyepeket mutatja meg.
Egyéb:
1. Belvízzel veszélyeztetett területek a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetésre
kerülő Agrár-környezetgazdálkodási támogatások (VP AKG) „Belvíz-érzékeny szántó”, illetve a
„Belvíz-érzékeny gyep” tematikus előíráscsoportjának területeit meghatározó fedvény.
2. Erózió veszélyeztetett területek a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetésre kerülő
Agrár-környezetgazdálkodási támogatások (VP AKG) „Erózió-érzékeny szántó” tematikus
előíráscsoportjának területeit meghatározó fedvény.
Ortofotó:
A térképnézeten az ortofotó (légifelvétel) ki-be kapcsolására van lehetőség. Az adott évben
területenként az előző három évi ortofotó látható.

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

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 funkciógomra
kattintással ismételten kinyitható.
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A panelek az egérgombot lenyomva tartva a kívánt helyre mozgathatóak, áthelyezhetőek, mozgatás
alatt a mozgatott ablak átlátszóvá válik.

Rajzolás

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.
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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.

Rajz mozgatása

Amennyiben táblarajzunk kis mértékű 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.
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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 mérési 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.
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