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1 Bevezetés
Ezen a bizonylaton a 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8.§ (6) bekezdése alapján az Egységes Kérelem benyújtási
időszakán kívül, ügyfél által indított változásvezetési kérelem indítására van lehetőség a MePAR adatainak
módosítására.

1.1 A rendszer elérése
Elektronikus kérelembenyújtás elérése: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes

vagy

1. lépés

Ajánlott Böngészők:
1. Google Chrome
2. Mozilla Firefox 58.0 vagy magasabb verzió

Figyelem!
A felület ún. felugró ablakokat használ (pop-up), ezért kérjük ezek megjelenítését engedélyezze, amennyiben az
ilyen ablakok az Ön által használt böngészőben tiltva vannak! A felugró ablak használata nélkül a kérelem
beadása nem lehetséges.
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Ügyfélkapu sajátos működése:
Az ügyfélkapu jelenlegi működése esetén szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben egy gépbe egy
felhasználóval bejelentkeznek, majd ugyanabban a böngészőben be szeretne jelentkezni egy másik
felhasználóval, és az alábbi hibaüzenetbe botlanak:
Hiba történt!
Sikertelen bejelentkezés.
error id: da6d3e47-eacf-406d-8341-b250f5031c47
2018-03-26 11:30:55
vissza
Ebből az állapotból az alábbi módokon tud kikerülni:
1. Egy másik típusú böngészőt használ az ÜK-s tárhelyre való bejelentkezéshez, mint amilyet az elektronikus
ügyintézéshez használt.
2. Az elektronikus ügyintézéshez használt böngészőben törli az előzményekben a sütiket (cookie-kat), s ezt
követően jelentkezik be az ÜK-s tárhelyére.
3. Az ÜK-s tárhelyre való bejelentkezést a böngésző privát üzemmódjában hajtja végre.

Nem megfelelő böngésző használata esetén az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
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1.1.1 Belépés Ügyfélkapun keresztül

Figyelem! Ideiglenes (30 napos) Ük regisztrálás esetén a kitöltő szoftver nem használható, csak a véglegesen
regisztrált ügyfelek vehetik igénybe a szolgáltatást.

Az ügyfélkapu azonosítja az ügyfelet.

Sikertelen bejelentkezés után próbálkozhat ismételten az ügyfél.
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Abban az esetben, ha az ügyfélkapun az alábbi üzenet jelenik meg – miszerint Ügyfélkapu oldali hiba történt –
az nem a portál hatásköre.

Sikeres ügyfélkapus bejelentkezés esetén az ügyfélkapu visszaküldi a tranzakciós kódot, amely az adott ügyfélbejelentkezést azonosítja. Viszontazonosításhoz a portál megkeresi az ügyfelet az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.
Amennyiben Ön 2018-ban, mint új ügyfél először kívánja használni a Magyar Államkincstár (továbbiakban:
Kincstár) elektronikus felületét, az ügyfélkapus bejelentkezés után kérjük adja meg az ügyfél-azonosítóját, hogy
a portál be tudja Önt azonosítani. Az első sikeres viszontazonosítás után ezen adatmegadásra már nem lesz
szükség.

Amennyiben a természetes azonosítók eltérnek, az alábbi üzenet jelenik meg. Ebben az esetben kérem vegye
fel a kapcsolatot a Kincstár Központi ügyfélszolgálatával ((1) 374-3603, (1) 374-3604) és egyeztesse le a
Gazda rendszerben nyilvántartott adatokat.
Felhívjuk figyelmét, hogy új ügyfélként amennyiben 2018. évre nem rendelkezik az Egységes Kérelemben
benyújtott parcellával, a Mezőgazdasági és Környezeti Információs Rendszer felületén nem tud MePAR
változásvezetési kérelmet kezdeményezni!
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1.2 Bejelentkezést követő menü
Az elektronikus kérelemkitöltés és benyújtás lehetséges változatai:
1. Saját ügyfélkapun keresztül, saját maga tölti ki és nyújtja be a kérelmét.
2. Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek eseténél
• meghatalmazott igénybevételével; Abban az esetben is igaz, hogy ha a meghatalmazottnak még nincs
ügyfél-azonosító száma, akkor a megbízás előtt egy G1010-01-es nyomtatványon igényelni kell azt a
Kincstártól.
3.

Elhunyt ügyfél esetén
Amennyiben az ügyfél az alapkérelem benyújtása előtt hunyt el:
• Kérelmet az elhunyt ügyfél vélelmezett örököse nyújthatja be
• Kérelmet az elhunyt ügyfél vélelmezett örökösének a meghatalmazottja/kamarai
meghatalmazottja nyújthatja be
Ki nem nyújthat be alapkérelmet?
• Az elhunyt ügyfél
• Az elhunyt ügyfél meghatalmazottja/kamarai meghatalmazottja
• Az elhunyt ügyfél örököse

A képernyőn megjelenik az ügyfél neve, és amennyiben vannak képviseltjei, azok ügyfél-azonosító száma és
neve ABC sorrendben. A bejelentkezett ügyfél itt választhatja ki, hogy saját nevében, vagy valamely képviseltje
nevében kíván eljárni. Ezután a Tovább funkciógombra kattintva jelenik meg az a menü, ahol lehetőség van
kiválasztani a megfelelő bizonylatot.

1.2.1 Képviselt választását követő menü
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1.2.2 Szűkített menü
A bejelentkezés, és az esetleges képviselt választást követően egy szűkített menü jelenik meg, melyben
felhívjuk az ügyfelek figyelmét az elektronikus kapcsolattartásra, illetve a kötelező ügyfél-nyilvántartási
adatokat érintő adatellenőrzésre, amennyiben a tárgyévben ennek a kötelezettségének nem tett még eleget.
Azon ügyfeleknek, akik/amelyek még nem teljesítették az éves adategyeztetésre vonatkozó kötelezettségüket,
a menü korlátozottan biztosít ügyintézési lehetőségeket, számukra az általános ügyintézés és az ügyfélnyilvántartási ügyekhez tartozó menüpontok alatt lévő menük érhetők el. A képernyőn található tájékoztató
üzenet részletes információt szolgáltat az ügyfelek részére az adategyeztetéshez.

Elektronikus kapcsolattartást választott ügyfél esetén:
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1.2.2.1 Nyilatkozat az adatok megfelelőségéről
Az évenkénti kötelező adategyeztetés megtételére az Ügyfél-nyilvántartási ügyek menücsoportban található
Ügyfélnyilvántartásba bejelentett adatok módosítása menüpont alatt elérhető bizonylaton van lehetőség, ha az
ügyféladatok változtak.

Amennyiben az adatokban változás nem következett be, úgy a Nyilatkozat adatok helyességéről menüpont
alatt lévő űrlap benyújtásával tehet eleget az ügyfél adategyeztetési kötelezettségének.
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1.2.2.2 Kijelentkezés
A bizonylatból való kilépést követően a bejelentkezett ügyfél neve alatt megjelenik a Kijelentkezés
funkciógomb, amelyet megnyomva megtörténik a kijelentkezés az elektronikus felületről.

1.2.2.3 MEKIR-MEPAR változásvezetési kérelem indítása
Az Elektronikus kérelemkezelés menücsoport alatt található a „Mezőgazdasági és Környezeti Információs
Rendszer”, mely kiválasztására, s változásvezetési kérelem benyújtására van lehetősége, amennyiben a
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8.§ (6) bekezdése
értelmében az Egységes Kérelem beadási időszakán kívül a MePAR-ral kapcsolatos alapadatokra (blokkhatár,
nem támogatható területek, egyes EFA területek) vonatkozóan kezdeményez felülvizsgálatot.
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1.2.2.4 MEKIR-MEPAR változásvezetési kérelem kiválasztás a menüben
Az Elektronikus kérelemkezelés – Mezőgazdasági és Környezeti Információs Rendszer – MEKIR – MEPAR
változásvezetési kérelem kiválasztás útvonalon érhető el a bizonylat.
Képviselőként belépő személyeknél, a menü kiválasztásakor ellenőrzi a szoftver, hogy érvényes–e a képviseleti
jog.

1.3 Bizonylat előválasztó
A bizonylat előválasztó az első belépéskor még üres mezőkkel jelenik meg.

Kérelem kiválasztásához az egérrel a megfelelő sorra kell állni.
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Bizonylat előválasztó következő belépéskor

Amennyiben a szerkesztésre megnyitott kérelmet újra meg kívánjuk személyesíteni, akkor a Törlés funkcióval
ezt megtehetjük.

A Tovább gomb megnyomásával a Tájékoztató ablak jelenik meg, ahonnan szintén a Tovább gomb
megnyomásával tudunk a kérelembe belépni.

Figyelem!
A felület ún. felugró ablakokat használ (pop-up), ezért kérjük ezek megjelenítését engedélyezze, amennyiben az
ilyen ablakok az Ön által használt böngészőben tiltva vannak!
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2 Adatnézet
A menü a funkciógombokon kívül a kitöltő nevét és az ügyfél nevét tartalmazza.

2.1 Funkció gombok leírása

2.1.1 Kilépés
A funkciógomb megnyomására megtörténik a kiléptetés a bizonylatból. Kilépéskor felugró ablak jelenik meg a
következő figyelmeztetéssel:

„Igen” megnyomására a kilépés megtörténik, a „Mégsem” megnyomására a kilépés lehetőségét elveti.
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2.1.2 Hibák
A „Hibák” funkciógomb megnyomására egy hibalista jelenik meg, amely a bizonylat valamennyi hibáját és
figyelmeztető üzenetét tartalmazza.

Figyelmeztető hibák (F) esetén sárgára, súlyos hiba esetén pirosra színezzük az adatmezőt, a hibaszöveget – a
hiba helyére állva – megjelenítjük. Amennyiben a kérelemben F-es sárga hibajelzések szerepelnek, azok a
kérelemben állandóan jelen lesznek, ettől a kérelem formailag hibátlan, ügyfélkapun keresztül beadható.
Amennyiben a kérelemben S-es piros hiba található, a kérelem beadása nem lehetséges.
Javasoljuk az üzeneteket elolvasni, mert számos előírásra, további teendőre hívják fel a figyelmet.
Valamennyi hiba, hibalista formájában minden adatblokk alján megjelenik.

A hibalista, a hiba súlya és kódja alapján rendezhető, a bizonylat hibakezelése minden adatblokknál azonos.
A menüsorban lévő „Hibák” funkciógombra, illetve a „Hibák” dossziéra kattintva a bizonylat teljes egészére
vonatkozó hibaüzenet megjelenik lista formájában.
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2.1.3

Kitöltés menete

A „Kitöltés menete” funkciógomb megnyomására megjelenő ablak tartalmazza az ügyfél nevét, a kitöltő nevét,
a bizonylat létrehozás, az utolsó mentés, a megnyitás, a kilépés és az esetleges kiléptetés dátumát.
Megnyitáskor a létrehozás, belépés, utolsó mentés és kilépés adatai jelennek meg.

A részletek funkciógombra kattintva megjelennek a kitöltés menetének részletes adatai.

2.1.4 Időtúllépés miatti kiléptetés
Amennyiben a felhasználó 30 percen túl inaktív, a rendszer kilépteti. Minden mentés után a számláló újra
indul.
A hátralévő időt a jobb felső sarokban találja:

A kiléptetéshez kapcsolódó üzenet:
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2.1.5 Ellenőrzés
Megnyomására lefut az ellenőrzés.
A folyamatban lévő ellenőrzéseknél:

animált ikon jelenik meg.

2.1.6 Mentés
Ez a funkció a kérelemkitöltés közbeni mentést jelenti, egy központi szerverre. Súlyos ( ), figyelmeztető ( )
hibajelzés mellett használható ez a funkció, kizáró hiba ( ) esetén nem. Amennyiben a kitöltést rövid időre
megszakítjuk, mindenképpen mentsünk, hogy elkerüljük az esetleges adatvesztést. Belépéskor, a kérelem
betöltésekor, a kérelem kiválasztásakor és frissítéskor mindig ennek a mentésnek megfelelő állapot kerül
megjelenítésre. Javasolt, hogy szerkesztés közben gyakran történjen mentés. A mentett adatállomány a
későbbiekben - a beadási határidőt megelőzően - bármikor betölthető és módosítható, egészen addig, amíg
nem történik meg a beadás.
Megnyomására lefut a mentés. A folyamatban mentést jelzi:
A sikeres mentés esetén a következő felugró ablak jelenik meg:

2.1.7 Beadás
A beadás funkciógomb akkor aktív, ha a bizonylat nem tartalmaz figyelmeztető hibán vagy tájékoztató
üzeneten kívül más jelzést.

2.1.8 Nyomtatás
A „Nyomtatás” funkciógomb alkalmazása esetén lehetőség van a bizonylat PDF-ként való kimentésére és
nyomtatására, vagy a kérelem alfanumerikus adatainak exportálására és nyomtatására.
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2.2 A bizonylatról általánosan
Az adatblokk alatt – ún. Dosszié fülek vannak.

A „Változásvezetés” fülekre rákattintva jelenik meg az igénylés adatainak rögzítésére szolgáló adatblokk.
A felhasználónak lehetősége van az adatblokkokban új sor beszúrására a
megnyomásával. Ilyenkor egy üres szerkeszthető sor jelenik meg.

funkciógomb

A
jelölőnégyzetet bejelölve, majd a
funkciógombra kattintva lehetőség van a már meglévő sor
törlésére. Egyszerre több sor is kijelölhető és törölhető ezzel a módszerrel.
A bizonylatok lapozhatók, az egy lapon található sorok száma beállítható (jelenlegi beállítás 10, 20, 30 sor egy
lapon). Lehetőség van az alapbeállításként adatblokkonként különböző értékek definiálására.

A
és a
funkciógombok a rögzített adatok exportálására szolgálnak. Ez a funkció valamennyi
adatblokkon elérhető, alfanumerikus adatok exportálására szolgál. Az összefüggő kapcsolattal rendelkező
adatblokkoknál egy táblázat készül.

2.2.1 Jogcímekhez tartozó szerkesztő ablakok

A
funkciógombra kattintva nyílik meg a szerkesztőablak. Az adatok a kitöltés során bármikor újra
módosíthatók. A teljes adattartalom ebben az editálható ablakban jelenik meg, de néhány kiemelt adat közülük
az ablak becsukása után is látható a bizonylaton.
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2.3 Csatolmányok dosszié
A Csatolmányok feltöltése dosszié fülön lehet az adott változásvezetési kérelemhez beadásra kerülő
bizonylatokat, igazolásokat, engedélyeket, fényképeket, stb. feltölteni.

A „+Fájl kiválasztása” gomb megnyomása után a felugró ablakban tudja kiválasztani a csatolandó
dokumentumot. A „Megnyitás” funkció segítségével pedig a kijelölt dokumentum megjelenik a feltöltött
dokumentumok között.
Fontos! Csak *.pdf és *.jpg formátumú fájlok feltöltése lehetséges!
A feltöltés során minden esetben egy automatikus mentés is történik.
Amennyiben az adott dokumentum tévesen került csatolásra, a dokumentum előtt lévő „Töröl” mezőbe egy
pipát téve, majd a „Töröl” gomb megnyomásával törölhető.
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2.4 Ügyfélkapus tevékenységek
2.4.1 Beadás

Kérelem beadása és nyomtatása:
Akkor lehet a kérelmet ügyfélkapun keresztül beadni, ha nem tartalmaz súlyos vagy kizáró hibát és a Beadás
gomb aktív.
Beadás gomb megnyomása után, a beadás előtt számos tájékoztató, figyelmeztető üzenet kerül
megjelenítésre.
Minden esetben a benyújtást megelőzően a Hibák dossziéban található figyelmeztető, illetve tájékoztató
üzeneteket át kell olvasni, és nyilatkozni kell arról, hogy ez az áttanulmányozás megtörtént. Ennek
elmaradásáról a felület súlyos figyelmeztető üzenetet küld:
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Kizárólag meghatalmazott felhasználók esetén megjelenő üzenet, amennyiben a meghatalmazó ügyfél
kérelmét kívánja benyújtani.

A kérelem a beadást követően kapja meg az iratazonosítóját.

Amennyiben a kérelmet nem sikerül a rendszernek automatikusan feltölteni azonnal, a következő üzenet
jelenik meg.

2.4.2 Titkosított KR dokumentum (*xml file) pdf formátummá alakítása
Az ügyfélkapun a letöltés során a felugró ablak segítségével kell elmenteni a kérelmünkről egy titkosított *xml
file-t.
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A lementett *.xml file-t a „KR dokumentum nyomtatása” funkcióval tudjuk megnézni.

vagy a Kincstár honlapján

A „Fájl kiválasztása” gomb segítségével megkeressük a lementett file-t.
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A „Nyomtatás” gombbal pedig meg tudjuk nyitni.

Javasolt PDF olvasó: Adobe Reader

2.4.3 Visszaigazolás
Visszaigazolás: Miután a kérelmünket elküldtük az ügyfélkapun keresztül a Kincstár részére, 2 db e-mail-t kap
az a személy, akinek az ügyfélkapus jogosultságán keresztül történt a benyújtás.
A kérelmet beküldő személy kap a Kincstártól egy olyan e-mail-t, amely két fontos adatot tartalmaz:
Az egyik az időbélyeg, ami ugyanazt a szerepet tölti be, mint a papír alapú kérelmek esetén a postára adás
dátuma.
A másik egy hivatkozási szám, amely szerepel a Kincstár által küldött befogadás tényéről szóló e-mail-ben is, így
azonosítva be az ügyfelet, akihez tartozik a kérelem.
A Kincstár által küldött e-mail és annak melléklete a kérelem befogadásának legfontosabb adatait tartalmazza.
Nagyon fontos, hogy ezeket a leveleket nem szabad kitörölni!
A visszaigazolások küldése mind az ügyfélkapu, mind a Kincstár szervereinek terheltségétől is függ, de ez
általában néhány percet vesz igénybe.
Az ügyfélkapura megérkezett *.xml file-okat az Ideiglenes tárhelyről a Tartós tárhelyre ajánlott átmásolni,
amennyiben több ügyfél meghatalmazottja, akkor egy saját tárolóra is mentse el az állományokat.

2.4.4 Ügyek állása
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Belépés után a következő felületet kapjuk:

Szűrési feltételek:
Kérelmező ügyfél;
Beadás időpontja;
Kérelmezés típusa.
Ahol jelölő négyzet van, ott egyszerre több feltételt is be lehet állítani.
Ezután meg kell nyomni a Keresés gombot.
A lista tartalmazza a folyamatban lévő és a beadott kérelmeket is, azokra vonatkozó státuszokat és dátumokat.

Az irat vonalkódjára kattintva, innen közvetlenül is ki lehet nyomtatni, vagy le lehet menteni a kérelmeket.
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3 Változásvezetés térképnézete
A felület alfanumerikus nézetén a
felirat alatt található funkciógombbal tudunk átlépni a
térképnézetre, ahol megadhatók az igénylés adatai, és szabadkézzel berajzolható a változásvezetési
kérelemmel érintett területre vonatkozó rajz.
Ezen a nézeten megjelenik a térképnézet menüje, a „Hibák”, a „MEKIR változásvezetést” tartalmazó ablak, az
„EK területek, VP támogatott poligonok, MEKIR benyújtott változásvezetések” adatait tartalmazó ablak (ahol az
egységes kérelem benyújtása során beadott kérelmei közül van lehetőség kiválasztani azt, melynek blokkjában,
szomszédblokkjában szándékozik indítani a változásvezetést), valamint az „Igénylési adatok” ablak.
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3.1 A térképoldali menü funkciógombjainak működése

3.1.1 Bezár

A térképoldalról az adatnézetre lépést biztosítja.

3.1.2 Ellenőrzés

Megnyomására az eddig bevitt adatok ellenőrzése történik.

3.1.3 Mentés

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

3.1.4 Új rajz

Új MEKIR változásvezetési rajz készíthető e funkciógomb választásával.
A rajzolásra vonatkozó leírást a 3.4-es pont (Térkép funkciók) tartalmazza.

3.1.5 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 kibe kapcsolhatók a jelölőnégyzet pipálásával.
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Az ablak a „Fedvénytár” gomb ismételt megnyomásával bezárható. Az ablak legfelső fehér során 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 válik láthatóvá a teljes
fedvénytár.
Az egyes fedvények, a megnevezésük előtt található mező bepipálásával jeleníthetőek meg a térképen. A mező
előtt jelmagyarázatként látható az egyes fedvények színe és kitöltése. A lista tetején láthatóak az ügyfél által az
egységes kérelem benyújtása során megadott tábla, másodvetés, EFA kérelmek, VP poligonok megjelenítésére
vonatkozó fedvények.
1. Az EK táblák ki- és bekapcsolásával, az adott blokkban levő, egységes kérelemben igényelt táblák válnak
láthatóvá.
2. Az EK másodvetések fedvény az egyes táblákhoz tartozó másodvetéseket, illetve agrotechnikai
műveleteket (pl.: istállótrágya kijuttatása) jeleníti meg.
3. Az EK EFA-k a táblákhoz tartozó, igényelt EFA elemeket mutatja meg.
4. A VP poligonok fedvény a Vidékfejlesztési Program keretén belül pályázati felhívás útján meghirdetésre
kerülő, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból történő agrár-környezetgazdálkodási
támogatásra, Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása,
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.
5. MEKIR benyújtott változásvezetések az adott blokkban korábban az ügyfél által benyújtásra került
MEKIR változásvezetési kérelmek megjelenítésére szolgál.
Alapfedvények
1.

A blokkhatár a MePAR-ban meghatározott fizikai blokkok határait mutatja meg, az aktuális blokkon túl.
A fedvényhez kapcsolódóan kijelzésre kerülnek az érvényes blokkazonosítók.
2. A nem támogatható területek a MePAR-ban lehatárolt SAPS nem támogatható területek határvonalait
mutatja.
3. A bezárt területek azokat a területeket mutatják meg, amely felszínborítási foltok vonatkozásában a
benyújtásra kerülő táblákra 2018. évben a Kincstár jogszerű földhasználat vizsgálatot folytat le.
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 5 méteres, 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 vagyonkezelésében levő NATURA védettségű területeket
jeleníti meg.
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Védett tájképi elemek
1. A kunhalom fedvény a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett kunhalmokat mutatja meg, megőrzésük
kötelező.
2. A gémeskút EFA a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett gémeskutakat mutatja meg, megőrzésük
kötelező.
3. A fa- és bokorcsoport fedvény a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett, szántón elhelyezkedő fa-és
bokorcsoportokat mutatja meg, megőrzésük kötelező.
4. A magányos fák fedvény a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett, szántón elhelyezkedő magányos fákat
mutatja meg, megőrzésük kötelező.
5. A kis tavak a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett, szántón elhelyezkedő kis kiterjedésű tavakat mutatja
meg, megőrzésük kötelező.
6. 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.
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 SAPS támogatás nem
kérelmezhető rájuk és EFA-ként sem kérelmezhetők
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
támogathatóként került lehatárolásra (VP Erdősítés-Erdőtelepítés/VP ipari fásítás esetén SAPS
jogosultságot dönt el)
Állandó 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 Agrárkörnyezetgazdálkodási 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 Agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások (VP AKG) „Erózió-érzékeny szántó” tematikus előíráscsoportjának
területeit meghatározó fedvény.
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Ortofotó:
A térképnézeten az ortofotó (légifelvétel) ki-be kapcsolására van lehetőség. A 2018. évben
területenként a 2015-2017. évi ortofotó látható.

3.1.6 Blokk keresés

Amennyiben nem ismerjük a blokkazonosítót, a térképi oldal lehetőséget ad arra, hogy a „Blokk keresés”
gombra kattintva a felugró ablaknál a „Keresés település és helyrajzi szám alapján” ablakban, az erre szolgáló
kereső mezőbe beírjuk a keresett települést és hrsz-t, majd megnyomjuk a „Blokk keresés” gombot.

Előfordulhat, hogy nem egy blokk kerül megadásra, ekkor a megadott blokkok közül választjuk a számunkra
megfelelőt. A választott blokkra történő kattintást követően a térképfelületen az adott blokk jelenik meg.
Amennyiben egy ismert új blokkot szeretnénk felvinni, a térképi oldal is lehetőséget ad erre, 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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3.2 Térképen megjelenő panelek
A térképnézeten a „Hibák”, a „MEKIR kérelem sorokat megjelenítő ablak” és az „EK területek, VP támogatott
poligonok, MEKIR benyújtott változásvezetések” panel a
, illetve a

, illetve a

jelre kattintva összezárható, majd a

jelre kattintással ismételten kinyitható.

A panelek az egérgombot lenyomva tartva a kívánt helyre mozgathatóak, áthelyezhetőek.

3.3 A táblaadatok alfanumerikus adatainak szerkesztése a térképnézeten
Az adatok panel:
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Terület sorszáma
A lenyíló lista tartalmazza az adott blokkban az ügyfél által rajzolt MEKIR változásvezetési kérelemmel érintett
rajzokat növekvő sorrendben. Ezek közül az aktív jelenik meg a mezőben, illetve amennyiben a jelenleg aktív
helyett másikat választ, akkor az kerül megjelenítésre a térképen.

Blokkazonosító
A rajzot tartalmazó fizikai blokk azonosítója. Ügyfél által nem szerkeszthető mező.

Rajz területe (ha)
MEKIR változásvezetéssel érintett rajz területe. Nem szerkeszthető.

Változásvezetés típusa
A legördülő listából kell kiválasztani a változásvezetési kérelem típusát.

Változásvezetés indoklása
A legördülő listából kell kiválasztani azt az indoklást, mely indokolja a változásvezetési kérelem indítását.

Szöveges indoklás
Kitöltése kötelező! (Minimálisan 15 karakteres értelmes magyarázó szöveg szükséges a változásvezetési
kérelem indítására vonatkozóan.)

Dokumentum feltöltés
A
menügomb megnyomása után a felugró ablakban tudja kiválasztani a csatolandó
dokumentumot. A „Megnyitás” funkció segítségével pedig a kijelölt dokumentum betöltődik.
Ezt követően a Csatolt dokumentum 1, 2, 3, 4 sorokban kiválaszthatjuk a megfelelő, felcsatolni kívánt
dokumentumot.

Kiválasztást követően a dokumentum megjelenik az adott sorban.

Fontos! Csak *.pdf és *.jpg formátumú fájlok feltöltése lehetséges!
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3.4 Térkép funkciók

A térképen alaphelyzetben az ortofotó, a blokkhatár és a nem támogatható terület jelenik meg (kellő nagyítást
követően vagy a „EK területek, VP támogatott poligonok, MEKIR benyújtott változásvezetések” panel egy
adatsorának választása során). A többi megjelenítő réteget a Fedvénytár funkciógomb megnyomásával
megjelenő fedvénytárban a szükséges fedvény választásával lehet előhívni.
A térkép 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 térképen a változásvezetéssel érintett terület rajzolása úgy történik, hogy az egységes kérelem
kérelemadatait tartalmazó blokkok közül (bal alsó „EK területek, VP támogatott poligonok, MEKIR benyújtott
változásvezetések” ablak) kiválasztjuk azt, amelyben, illetve amely blokk szomszédjában indítani szeretnénk a
változásvezetést. Ezt követően a bal egér gombra egyszer kattintva töréspontokat viszünk fel, mellyel
körberajzoljuk a változásvezetéssel érintett területet. A rajzolást dupla kattintással fejezzük be. A töréspontok
piros szélű fehér körként látszanak, erre a piros körre állva az egér bal gombját nyomva tartva tudjuk a
töréspontot mozgatni, vagy az egér bal gombjával történő rákattintással törölni.
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Lehetőség van a rajzot shape fájlként vagy EOV-koordináták megadásával is feltölteni.
Shape fájl feltöltése esetén az állománynak egy *.shp, egy *.shx és egy *.dbf fájlt kell tartalmaznia tömörített
mappaként, tehát *.zip állományként van lehetőség a feltöltésre. Fontos, hogy a *.zip fájl a felsorolt fájlokon
kívül más kiterjesztésű elemet ne tartalmazzon.
A *.zip állomány feltöltése annak a térképre való mozgatásával történik. Jelölje ki a fájlt, és a bal egérgomb
folyamatos nyomvatartása mellett húzza rá a térképre, majd engedje fel a nyomógombot.
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Amennyiben a shape fájl csak egy poligont tartalmaz, a felugró kérdésre „Rendben” választ adva, a geometria
feltöltésre kerül.

Amennyiben a shape fájl több poligont is tartalmaz, egérkattintással van lehetőség kíválasztani a feltölteni
kívánt geometriát.

A következő poligon feltöltéséhez az „Alakzat választás” funkciógomb használatával, majd egérkattintással van
lehetőség.
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EOV koordináták megadása esetén a terület törésponti koordinátáit szükséges megadni *.csv formátumban. A
töréspontok megadása során egy geometriát egy sorban kell feltüntetni. A töréspont koordinátáinak két
elemét szóközzel (space) kell elválasztani, az egyes töréspontokat pedig vesszővel. Az egyes koordináták
tizedesjegyeinek elválasztására tizedespontot kell használni.
Példa egy *.csv fájlként, törésponti koordinátákkal megadott geometriára:

A *.csv állomány feltöltése annak a térképre való mozgatásával történik. Jelölje ki a fájlt, és a bal egérgomb
folyamatos nyomvatartása mellett húzza rá a térképre, majd engedje fel a nyomógombot.

A blokkban lévő rajzokra vonatkozó hibaüzenetek az alfanumerikus adatok hibaüzeneteivel egy listában
találhatók, a „Hibák” panelen.
Az aktív tábla rajzára vonatkozó adatok, az adatpanel hiánytalan kitöltését (Változásvezetés típusa, indoklása,
Szöveges indoklás) követő ellenőrzést, illetve mentést követően megjelenítésre kerül a MEKIR változásvezetést
megjelenítő panelen.
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A MEKIR változásvezetést megjelenítő panel összecsukható, kinyitható. A jobb oldalán funkciógombok
találhatóak, melyekkel az alábbi rajzolási lehetőségek érhetőek el:
Objektum hozzáadása: az ikonra történő kattintással új változásvezetési rajz felvitelére van lehetőség.
Rajzolás: új rajz töréspontjait tudjuk felvenni, dupla kattintással a rajzolás befejezhető.
Mozgatás: az elkészített rajz mozgatása lehetséges ezen gomb választásával.
Lyukasztás: ez a gomb lehetőséget ad arra, hogy a rajzból területet kivágjunk.

Foltozás: A korábban kivágott részt tudjuk ismételten a rajz részévé tenni.
Az aktív funkciógomb naracssárga színnel kiemelésre kerül. Pl.:
aktív.

Alaphelyzetben mindig a rajzolás funkció az

A panel továbbá tartalmazza az összes létrehozott változásvezetést, melyek a nyilakkal lenyithatóak,
összecsukhatóak.
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A változásvezetési kérelem törölhető, ez esetben az
felugró ablakban a törlést jóváhagyni.

objektum eltávolítása gombra kell kattintani, majd a

Az adott változásvezetési rajzhoz az alfanumerikus adatok (jobb oldali panel) frissülnek, ha az erre szolgáló
ikonra kattintunk.

4 Változásvezetési kérelem indítása
Változásvezetési kérelem indítására van lehetősége azon blokkokban, amely blokkokban az egységes kérelem
benyújtása során bejelentett parcellája van, továbbá ezen blokk szomszédblokkjaiban.
A változásvezetési kérelem vonatkozhat a blokkhatár és a támogatható, illetve nem támogatható terület
módosítására, az EFA elemek lehatárolására, illetve a már lehatárolt EFA elemek módosítására.
A változásvezetés típus kiválasztásával tudja egyértelművé tenni, hogy melyik típusra indítja a felülvizsgálatot,
majd ezt a változásvezetés indoklása legördülő menüjével konkretizálja, továbbá a szöveges indoklásával
részletezi, pontosítja.

5 Változásvezetési kérelem beadása
Amennyiben a térképnézeten kérelmével kapcsolatban további pontosításokat nem eszközöl, a „Bezár”
menüpontot választva térhet vissza az adatoldalra.
Amennyiben nincs piros hibaüzenet, a kérelem beadható a „Beadás” menügombra történő kattintással.

38 / 43. oldal

6 Változásvezetési kérelem visszavonása
Lehetősége van a korábban beadott kérelem visszavonására. Ebben az esetben kérjük, a már beadott kérelem
során a „Módosítás” funkciót válassza.

A módosítás megerősítését követően létrejön egy módosító sor, amely az eredeti kérelem iratazonosítójára
vonatkozik.

Belépve a felületre megjelenik a korábban rögzített, s beadott változásvezetési kérelmek listája.

A visszavonni szándékozott változásvezetési kérelemnél választjuk a szerkesztés lehetőségét, a
funkciógomb segítségével, majd belépünk a kérelembe.

39 / 43. oldal

A térképoldalon az adatok panelen megjelenik a „Visszavonás” lehetősége egy jelölőnégyzettel. A
jelölőnégyzetbe tett pipával kezdeményezzük a változásvezetési kérelem visszavonását.

Mentést követően, a térképoldalt bezárva visszatérhetünk az adatoldalra.
Amennyiben a „Hiba” fülön megtesszük a nyilatkozatot, s piros hibát nem jelez a felület, akkor beadható a
módosított kérelem.
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7 MEKIR – MEPAR saját adatok megtekintése
Az Elektronikus kérelemkezelés – Mezőgazdasági és Környezeti Információs Rendszer – MEKIR – MEPAR saját
adatok megtekintése felületen lehetősége van az utolsó Egységes Kérelmében igényelt parcellák és egyéb
területek (EFA, másodvetés, agrotechnikai művelet, VP – kötelezettségvállalással érintett terület), valamint a
MEKIR-ben benyújtott MePAR változásvezetési kérelemben szereplő területek térképi áttekintésére.

Az üdvözlő felület után a „Saját adat megtekintése” gombra kattintva léphetünk be a felületre.
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A megjelenő panel „EK területek” fülén jelenik meg az utolsó Egységes Kérelmében igényelt parcellák, EFAelemek, másodvetések és agrotechnikai műveletek listája. A kiválasztott elemre kattintva, a térképen az adott
elem jelenik meg.

A „VP támogatott poligonok” fülön a jóváhagyott VP poligonok megtekintésére nyílik lehetőség.

Amennyiben Egységes Kérelme nem tartalmaz VP támogatott poligont, akkor „Nincs adat.” felirat jelenik meg
a panel táblázatos részében.
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A „MEKIR benyújtott változásvezetések” fülön a MEKIR-ben korábban már benyújtott változásvezetési
kérelmekben szereplő területek jelennek meg.
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