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1. NYITÓOLDAL
1.1 REGISZTRÁCIÓ

2

1

3

4
5
6

7

Írja be Vezetéknevét.
Írja be Keresztnevét.
Adja meg email címét.
Írjon egy jelszót, amely min. 6 és max. 30 karakter. Erre lesz szüksége később a bejelentkezéshez.
Adja meg Agrárkamarai Regisztrációs Számát. Ez egy betűből és 12 számból álló azonosító.
Az „adatvédelmi tájékoztatót és a felhasználási feltételeket” a linkre kattintva elolvashatja. A
feltételek elfogadása szükséges a regisztrációhoz.
Az elfogadáshoz kattintson a szöveg melletti kis négyzetbe, amelyben megjelenik:
7. A „Regisztráció” gombra kattintva indíthatja el a regisztrációs folyamatot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

1.1.1. REGISZTRÁCIÓ AKTIVÁLÁSA


Miután a „Regisztráció” gombra kattintott a következő üzenetet kapja:

„Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk figyelmét, hogy a most elindított regisztrációjához kapcsolódóan egy
aktiváló e-mailt küldtünk. Az e-mailben található link megnyitásával aktiválhatja regisztrációját.”



Ezt követően, be kell jelentkeznie az email fiókjába.

Ide kattintva aktiválja regisztrációját!



Az Aktiválás-ra kattintva a regisztrációja véglegesítésre kerül, bejelentkezhet!
2

1.2 BEJELENTKEZÉS
1.2.1 ELSŐ BEJELENTKEZÉS


Az Aktiválás-ra kattintva a következő üzenetet kapja:

„Ön sikeresen regisztrált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Gazdálkodási Napló Rendszerébe. Kérjük,
jelentkezzen be a szolgáltatás elindításához.”

1
2

3

1. Az oldalon megjelenő mezőkbe írja be Email címét.
2. Írja be a Regisztrációkor megadott Jelszavát (min. 6 és max. 30 karakter)
3. Kattintson a „Bejelentkezés” gombra.
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1.2.1 ALAP BEJELENTKEZÉS


Minden alkalommal, amikor be szeretne jelentkezni a Gazdálkodási Napló rendszerbe:
1

2
3

4

1.
2.
3.
4.

Írja be Email címét.
Írja be a Regisztrációkor megadott Jelszavát (min. 6 és max. 30 karakter)
Kattintson a „Bejelentkezés” gombra.
Amennyiben hosszabb ideig szeretne maradni a rendszerbe, kattintson a „Bejelentkezve maradok”
melletti üres négyzetbe és megjelenik:
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Bejelentkezik a rendszerbe

1
2

1. Itt láthatja a rögzített hasznosítások területének összegét.
2. Itt láthatja a gazdasághoz tartozó vetésszerkezetét.



Haladjon tovább lefelé:

3

3. Itt láthatja a Naplóbejegyzésekben rögzített legutolsó 5 munkaműveletét.
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Haladjon tovább lefelé:
4

5

4. Itt láthatja az állatai számának összegét.
5. Itt láthatja az állatai számának megoszlását fajtánként.



Haladjon tovább lefelé:

6

6. Itt láthatja az állatai létszámának utolsó 5 módosulását.

6

1.3 ELFELEJTETT JELSZÓ


Ha elfelejtette a „Regisztráció”-kor megadott Jelszavát:
1

2

3

1. Kattintson az „Elfelejtettem a jelszavam” feliratra. Megjelenik az „Elfelejtette jelszavát?” üzenet.
2. Ide írja be Email címét.
3. Kattintson a „Küldés” gombra.



Megjelenik a következő üzenet:

„Új jelszavának beállításához szükséges teendőket e-mailben megküldtük.”

7



Ezt követően jelentkezzen be Email fiókjába.

Ide kattintva adja meg új jelszavát!



Az emailben az „Új jelszó beállítása”-ra kattintva a következő oldal nyílik meg:

1

2

3

1. Írjon be egy új Jelszót, amely min. 6 és max. 30 karakter.
2. Írja be ismét a Jelszót, amely min. 6 és max. 30 karakter.
3. Kattintson a „Bejelentkezés” gombra.
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Megjelenik a következő üzenet: „Most már beléphet új jelszavával.”

1

1

1. Írja be a Bejelentkezés mezőiben email címét és újonnan megadott jelszavát
2. Kattintson a „Bejelentkezés” gombra.
FONTOS! Bármikor elfelejti/nem tudja jelszavát, ismételje meg a fejezetben leírt műveleteket!

9

2. GAZDASÁG REGISZTRÁLÁSA
2.1 GAZDASÁG ALAPADATAI



A rendszerbe történő első „Bejelentkezés”-kor négy lépésben a gazdasága adatait kell megadnia.
Első lépésben a Gazdaság alapadatait kell kitöltenie.

1
2
3


Válassza ki a gazdasága típusát. A megfelelő körbe kattintva megjelenik:



Haladjon tovább lefelé:

1
2
3

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
1. Írja be a gazdasága Nevét, abban a formában, ahogy azt az MVH-nál regisztrálta.
2. Írja be a gazdasága MVH regisztrációs számát.
3. Írja be a gazdasága Agrárkamarai regisztrációs számát.
10

4

5

4. Kattintson a „Cégforma” melletti mezőbe.
5. A legördülő listából válassza ki gazdasága cégformáját. A legördülő listában gépelésre keresni is tud.
FONTOS: Őstermelő és Egyéni vállalkozó válassza az Egyéni Cég opciót.

6

7
6. Adja meg telefonszámát. A telefonszámot nemzetközi formában kell megadni. A nemzetközi
előhívószám elé be kell illeszteni a + jelet és a számokat választójelek nélkül kell beírni.
Például: + 3611234567, +36701231231
7. Adja meg a gazdaság céges ügyeiben kapcsolattartásra használt Email címét.
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Haladjon tovább lefelé:

8

9

10

11
00

12
00

13
00
14
00
Adja meg gazdasága székhelyének pontos címadatait
8. Válassza ki rákattintva a legördülő listából a Település nevét. A legördülő listában gépelésre keresni
is tud.
9. Adja meg a címhez tartozó Irányítószámot.
10. Adja meg a Közterület nevét, ahol a gazdasága található.
11. Válassza ki rákattintva a legördülő listából a Közterület jellegét.
12. Adja meg a Házszámot.
13. Adja meg a Helyrajzi számot. FONTOS: helyrajzi szám megadására csak abban az esetben van
szükség, amennyiben a gazdaság nem rendelkezik pontos címadattal (Közterület neve, jellege,
házszám)
14. Kattintson a „Tovább” gombra.
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2.2 KAPCSOLATTARTÓ ADATAI


A „Tovább” gombra kattintva a második lépésben a gazdaság kapcsolattartójának adatai adhatóak
meg:

1

2

1. Ha a gazdasága kapcsolattartójának adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím) megegyeznek az
előző lépésben a gazdaság kapcsán megadott adatokkal, kattintson az „Igen” előtti körbe és
megjelenik:
2. Kattintson a „Tovább”-ra.

13



Amennyiben a gazdasága kapcsolattartójának adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím) nem
egyeznek meg az előző lépésben a gazdaság kapcsán megadott adatokkal, kattintson a „Nem” előtti
körbe (1).

1
2
3
4
5
6

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

7

1. A kapcsolattartó adatai nem egyeznek a gazdaság adataival, a „Nem” előtti körbe kattintva
megjelenik:
2. Írja be a gazdasága Kapcsolattartójának nevét.
3. Írja be a gazdasága Kapcsolattartójának címét.
4. Írja be a gazdasága Kapcsolattartójának telefonszámát. A telefonszámot nemzetközi formában
kell megadni. A nemzetközi előhívószám elé be kell illeszteni a + jelet és a számokat választójelek
nélkül kell beírni. Például: + 3611234567, +36701231231
5. Írja be a gazdasága Kapcsolattartójának Email címét.
6. Ha a „Vissza”-ra kattint, ismét választhat, hogy ki legyen a Kapcsolattartó.
7. Kattintson a „Tovább” gombra, ha a fenti mezőket kitöltötte.
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2.3 NITRÁTJELENTÉSHEZ SZÜKSÉGES AZONOSÍTÓK


A „Tovább” gombra kattintva a harmadik lépésben a gazdaság esetleges nitrát adatszolgáltatási
kötelezettségéhez szükséges adatokat tudja megadni. FONTOS: ezeket a mezőket csak abban az
esetben kell kitöltenie, amennyiben gazdaságának van nitrát adatszolgáltatási kötelezettsége.
Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége a mezők kitöltése nélkül nyomja meg az oldal alján található
Tovább gombot

1
2
3
4
6

5
1. Írja be a Környezetvédelmi Ügyfél Jelét (KÜJ), amely 9 számjegyből áll.
2. Írja be a KSH statisztikai számjelét, amely 17 számjegyből áll, kötőjellel elválasztva.
Például: 12345678 - 1234 - 123 – 12
3. Írja be Adóazonosító jelét, amely 10 számjegyből áll.
4. Írja be Adószámát, amely 11 számjegyből áll, kötőjellel elválasztva.
Például: 12345678-1-12
5. Kattintson a „Tovább” gombra, amennyiben kitöltötte az adatokat vagy abban az esetben
amennyiben ezek az adatok nem vonatkoznak az Ön gazdaságára.
6. Ha a „Vissza” gombra kattintva a „Kapcsolattartó adatai” lapra kerül és a megadott adatok nem
kerülnek rögzítésre.
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2.4 SZAKIRÁNYÍTÓK


A „Tovább” gombra kattintva a negyedik lépésben gazdasága szakirányítóit adhatja meg. FONTOS:
amennyiben nem rendelkezik szakirányítóval/szakirányítókkal a mezők kitöltése nélkül nyomja meg
az oldal alján található „Tovább” gombot

1
2
3
1. Írja be Növényvédelmi Szakirányítója nevét. Kezdje el begépelni növényvédelmi szakirányítójának
nevét és amennyiben regisztrált a rendszerben, automatikusan megadjuk Önnek az adatait.
Rákattintva kiválaszthatja a listából.
2. Írja be a Növényvédelmi Szakirányítója Telefonszámát.
3. Írja be a Növényvédelmi Szakirányítója Növényvédelmi Kamarai regisztrációs számát.


Haladjon tovább lefelé:
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1
2
3
5
4
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adja meg növényvédelmi szakirányítója pontos címadatait
Válassza ki rákattintva a legördülő listából a Település nevét.
Adja meg a címhez tartozó Irányítószámot.
Adja meg a Közterület nevét.
Válassza ki rákattintva a legördülő listából a Közterület jellegét.
Adja meg a Házszámot.
Adja meg a Helyrajzi számot. FONTOS: helyrajzi szám megadására csak abban az esetben van
szükség, amennyiben a szakirányító címe nem rendelkezik pontos címadattal (Közterület neve,
jellege, házszám)



Haladjon tovább lefelé:
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1
2
3
4
5

6

8
7
9
11

10

1. Írja be Talajvédelmi Szakirányítója nevét. Kezdje el begépelni talajvédelmi szakirányítójának
nevét és amennyiben regisztrált a rendszerben, automatikusan megadjuk Önnek az adatait.
Rákattintva kiválaszthatja a listából.
2. Írja be a Talajvédelmi Szakirányítója Telefonszámát.
3. Írja be a Talajvédelmi Szakirányítója NAK szaktanácsadói névjegyzéki számát.
Adja meg a talajvédelmi szakirányítója pontos címadatait
4. Válassza ki rákattintva a legördülő listából a Település nevét.
5. Adja meg a címhez tartozó Irányítószámot.
6. Adja meg a Közterület nevét.
7. Válassza ki rákattintva a legördülő listából a Közterület jellegét.
8. Adja meg a Házszámot.
9. Adja meg a Helyrajzi számot. FONTOS: helyrajzi szám megadására csak abban az esetben van
szükség, amennyiben a szakirányító címe nem rendelkezik pontos címadattal (Közterület neve,
jellege, házszám)
10. Amikor elkészült a továbblépéshez kattintson a „Tovább” gombra.
11. A „Vissza” gombra kattintva a „Nitrátjelentéshez szükséges adatok” lapra kerül és a megadott
adatok nem kerülnek rögzítésre.
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3. TÖRZSADATOK MEGADÁSA
A gazdaság alapadatainak rögzítését követően a gazdaság törzsadatainak megadására szolgáló felület jelenik
meg. A törzsadatok megadásának célja, hogy egy olyan hátteret biztosítson a Gazdálkodási Napló
rendszernek, amelyben a folyamatos adatrögzítések során (munkaműveletek naplóbejegyzései) minél
kevesebb adatot kell újra rögzítenie a gazdálkodónak.
FONTOS! Az adatok összekapcsolása miatt a törzsadatok törlésére a rögzítést követően már nincs
lehetőség. Kérjük, gondosan rögzítse ezeket az adatokat. A törzsadatok szerkesztésére, adataik módosítására
természetesen rögzítésüket követően folyamatosan van lehetőség.
3.1 TÁBLAADATOK

1

1. Gazdasága Tábláinak regisztrálásához kattintson ide:
3.1.1 AMENNYIBEN RENDELKEZIK EGYSÉGES KÉRELEM EXPORT FÁJLLAL

2

2. Ha rendelkezik „Egységes kérelem” Excel fájllal, kattintson az „Egységes kérelem Import”-ra és
megjelenik:

19

3

3. Kattintson a „Fájl kiválasztása”-ra és megjelenik:

4

5

4. Rákattintva válassza ki a fájlt. (Például: egysegeskerelem.xls)
5. Kattintson a „Megnyit/Open” gombra és megjelenik:

6

6. Kattintson a „Beküldés” gombra.
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3.1.2 AMENNYIBEN MÉG NEM RENDELKEZIK EGYSÉGES KÉRELEM EXPORT FÁJLLAL
3.1.2.1 EGYSÉGES KÉRELEM FÁJL LETÖLTÉSE BEADOTT KÉRELEM ESETÉN


Írja be a böngészőjébe: https://www.mvh.gov.hu/ és megjelenik:



Haladjon tovább lefelé:

1

1. Kattintson az „Elektronikus ügyintézés”-re és megjelenik:
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1
2

1. Kattintson a „Bejelentkezés”-re
2. Kattintson az „Ügyfélkapun keresztül”-re és megjelenik:

3
4
5

3. Adja meg Ügyfélkapu Felhasználónevét.
4. Adja meg Ügyfélkapu Jelszavát.
5. Kattintson a „Belépés”-re és megjelenik:
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1

2

3

1. Kattintson az „Elektronikus kérelemkezelés”-re.
2. A legördülő listában válassza az „Egységes kérelem” részt.
3. A továbbgördülő ablakban kattintson az „EK 2016 kiválasztás”-ra és megjelenik:

4

5
4. A Pdf oszlopban kattintson a „Válasszon”-ra.
5. A legördülő listában kattintson a „Bizonylat Excel”-re.
A fájl letöltődik és megtalálja a számítógépén, a Letöltésekben, innen importálhatja a
3.1.1 AMENNYIBEN RENDELKEZIK EGYSÉGES KÉRELEM EXPORT FÁJLLAL
fejezetben leírtak szerint.
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3.1.2.2 EGYSÉGES KÉRELEM FÁJL LETÖLTÉSE MÓDOSÍTHATÓ, MÉG BE NEM ADOTT
KÉRELEM ESETÉN


Írja be a böngészőjébe: https://www.mvh.gov.hu/ és megjelenik:



Haladjon tovább lefelé:

1

1. Kattintson az „Elektronikus ügyintézés”-re és megjelenik:

24

2
3

2. Kattintson a „Bejelentkezés”-re
3. Kattintson az „Ügyfélkapun keresztül”-re és megjelenik:

4
5
6

4. Adja meg Ügyfélkapu Felhasználónevét.
5. Adja meg Ügyfélkapu Jelszavát.
6. Kattintson a „Belépés”-re és megjelenik:

25

7

8

9

7. Kattintson az „Elektronikus kérelemkezelés”-re.
8. A legördülő ablakban válassza az „Egységes kérelem” részt.
9. A továbbgördülő ablakban kattintson az „EK 2016 kiválasztás”-ra és megjelenik:

10

11

10. Kattintson a Bizonylat neve oszlopban az „Egységes Kérelem aktualizálása”-ra.
11. Majd kattintson a „Tovább”-ra és megjelenik:



Haladjon tovább lefelé:

26

13

12

12. Elolvasva a Tájékoztatót és elfogadva azt, kattintson a „Tovább”-ra.
13. Ha a „Mégsem”-re kattint a „Elektronikus kérelmek” oldalra jut és a módosításai nem kerülnek
rögzítésre.



A „Tovább”-ra kattintva megjelenik:

14

14. Kattintson a „Rendben”-re és megjelenik:
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15

15. Kattintson ismét a „Rendben”-re és megjelenik:
16

17

16. Kattintson a „Nyomtatás”-ra.
17. A legördülő ablakban kattintson az „Excel nyomtatás”-ra.
A fájl letöltődik és megtalálja a számítógépén, a Letöltésekben, innen importálhatja a
3.1.1 AMENNYIBEN RENDELKEZIK EGYSÉGES KÉRELEM EXPORT FÁJLLAL
fejezetben leírtak szerint.

28

3.1.2.3 TÁBLAADATOK MANUÁLIS RÖGZÍTÉSE

1

1. Ha nem rendelkezik „Egységes kérelem” export fájllal, kattintson az „Új elem hozzáadása” gombra és
megjelenik:

2
3
4

5

6
7
8
9

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2. Adja meg a Tábla nevét.
3. Adja meg a tábla Egységes kérelemben szereplő sorszámát.
4. Válassza ki ide kattintva a listából az összes táblára vonatkozó Támogatási jogcímet, többet is
választhat.
5. Válassza ki ide kattintva a listából az összes táblára vonatkozó Kötelezettséget, többet is választhat.
6. Adja meg a táblához tartozó blokk MePAR blokkazonosítóját, ami 8 karakter kötőjelekkel elválasztva.
Például: 12345-12-1
7. Adja meg a tábla Helyrajzi számát.
8. Ide kattintva válassza ki a Települést, ahol a tábla található.
9. Adja meg a tábla Méretét.


Haladjon tovább lefelé.
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10

11

13
12
10. Válassza ki a tábla további paramétereit (Öntözött terület, Ökológiai gazdaság, Nitrátérzékeny terület),
kattintson a megfelelő üres négyzetbe a kiválasztáshoz.
11. További táblák rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
12. Ha nincs több táblája, kattintson a „Mentés”-re.
13. Ha a „Mégse”-re kattint, visszalép a Táblaadatok rögzítése lapra és a megadott adatok nem kerülnek
mentésre.

30



„Mentés” után megjelenik:

1

1. A Tábla adatai módosíthatja, ha rákattint:

31

3.2 MUNKAMŰVELETEK RÖGZÍTÉSE

1

1. Adja meg a gazdaságában megjelenő munkaműveleteket. Kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és
megjelenik:

2
3
6
FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2.
3.
4.
5.
6.

5

4

Adja meg a Munkaművelet nevét.
Rákattintva válassza ki a listából a Munkaművelet típusát.
További munkaműveletek rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
A munkaművelet egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
Ha a „Mégse”-re kattint, visszalép a Munkaműveletek rögzítése lapra és a megadott adatok nem
kerülnek mentésre.

32



„Mentés” után megjelenik:

1

1. A Munkaműveleteket módosíthatja, ha rákattint:
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3.3 NÖVÉNYEK RÖGZÍTÉSE

1

1. A Növények rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
3

6
FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2.
3.
4.
5.
6.

5

4

Adja meg a Növény fajtáját.
Adja meg a Növény hasznosítási kódját.
További Növények rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
A növény egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
Ha a „Mégse”-re kattint a Növények rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek mentésre.

34



„Mentés” után megjelenik:

1

1. A Növények adatait módosíthatja, ha rákattint:
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3.4 TERMÉSNÖVELŐ ANYAGOK RÖGZÍTÉSE

1

1. A Termésnövelő anyagok rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2

3
4

6
5
7
8
11
FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

10

9

2. Rákattintva válassza ki a listából a Termelésnövelő anyag Típusát (Hígtrágya, Istállótrágya,
Műtrágya, Egyéb)
3. Rákattintva válassza ki a listából a típusnak megfelelő termésnövelő anyagot.
4. Ha öntözéssel juttatja ki, kattintson az üres négyzetbe és megjelenik:
5. Rákattintva válassza ki a listából a Termelésnövelő anyag Mértékegységét.
6. Adja meg kijuttatott Termésnövelő anyag Nitrogén hatóanyag mennyiségét.
7. Adja meg kijuttatott Termésnövelő anyag Foszfor hatóanyag mennyiségét.
8. Adja meg kijuttatott Termésnövelő anyag Kálium hatóanyag mennyiségét
9. További Termésnövelő anyagok rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
10. A termésnövelő anyag egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
11. Ha a „Mégse”-re kattint a Termésnövelő anyagok rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem
kerülnek mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

1

1. A Termésnövelő anyagokat módosíthatja, ha rákattint:
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3.5 KÚT RÖGZÍTÉSE

1

1. A Kút rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
3

4
7
FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

5

Adja meg a kút Nevét.
Adja meg a kút Engedély számát.
Adja meg az Öntözés módját.
További kutak rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
A kút egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
Ha a „Mégse”-re kattint, visszalép a Kút rögzítése lapra és a megadott adatok nem kerülnek mentésre.

FONTOS: Kút rögzítése nem előfeltétele a rendszer használatának.
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„Mentés” után megjelenik:

1

1. A Kút adatait módosíthatja, ha rákattint:

39

3.6 NÖVÉNYVÉDŐSZEREK RÖGZÍTÉSE

1

1. A Növényvédőszerek rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
4

3

6
5
7
10
FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

9

8

2. Rákattintva válassza ki a legördülő listából meg a Növényvédőszer nevét. A rendszerben a NÉBIH
által nyilvántartott, engedélyezett növényvédőszerek listája érhető el.
3. Adja meg a kezelt Növényt.
4. Adja meg a Növényvédőszerből használható maximális Dózist.
5. Adja meg a dózis Mértékegységét.
6. Adja meg a használt Növényvédőszer Élelmiszer-egészségügyi várakozási idejét.
7. Adja meg a használt Növényvédőszer Munka-egészségügyi várakozási idejét.
8. További növényvédőszerek rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
9. A növényvédőszer egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
10. Ha a „Mégse”-re kattint a Növényvédőszerek rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek
mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

1

1. A Növényvédőszereket módosíthatja, ha rákattint:
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3.7 HASZNOSÍTÁS RÖGZÍTÉSE

1

1. A Hasznosítás rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
3

5

4

7

6

10
FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

9

8

2. Rákattintva válassza ki a legördülő listából a Tábla nevét.
3. Rákattintva válassza ki a legördülő listából az adott táblához kapcsolódó Növényt.
4. Rákattintva válassza ki a legördülő listából a növény Hasznosítás típusát, azaz, hogy Főnövényről vagy
Másodvetésről van szó. FONTOS: egy táblához egy évben maximum egy Főnövény típusú és három
Másodvetés típusú hasznosítás rögzíthető.
5. Adja meg a termesztett növény Hasznosítási területét hektárban.
6. Rákattintva válassza ki a legördülő listából a növény Szaporító anyag típusát.
7. Rákattintva válassza ki a legördülő listából a terület Művelési ágát.
8. További hasznosítás rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
9. A hasznosítás egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
10. Ha a „Mégse”-re kattint a Hasznosítások rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek
mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

1

1. A Hasznosításokat módosíthatja, ha rákattint:
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3.8 KET RÖGZÍTÉSE

1

1. A KET rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
3

5

4
7

6
8
11

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

10

9

Adja meg a KET nevét, amit a pályázat benyújtásakor megadott.
Adja meg a KET Sorszámát.
Adja mega Mérési jegyzőkönyv számát.
Rákattintva válassza ki a legördülő listából a Tematikus előíráscsoportot.
Rákattintva válassza ki a legördülő listából a Csomag sorszámát.
Rákattintva válassza ki a legördülő listából a KET-hez tartozó valamennyi Táblát
Rákattintva válassza ki a legördülő listából a Földhasználat jogát. Több tábla esetén, ha a földhasználati
jogosultság eltérő, válassza a vegyes kategóriát.
9. További KET-ek rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
10. A KET egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
11. Ha a „Mégse”-re kattint a KET rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek mentésre.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FONTOS: KET rögzítése nem előfeltétele a rendszer használatának.
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„Mentés” után megjelenik:

1

1. A KET adatokat módosíthatja, ha rákattint:
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3.8 ÁLLATOK RÖGZÍTÉSE

1

1. Az Állatok rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
3

5

4
8

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7

6

Rákattintva válassza ki a legördülő listából az Állat korcsoportját.
Adja meg az állat Fajtáját.
Adja meg az állat TIR (tenyésztési) kódját (6 vagy 7 számjegyből álló azonosító).
Rákattintva válassza ki a legördülő listából az Állattartás módját.
További állatok rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
Az állat egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
Ha a „Mégse”-re kattint az Állatok rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

1

1. Az Állatok adatait módosíthatja, ha rákattint:
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3.9 TRÁGYATÁROLÓ TELEP RÖGZÍTÉSE

1

1. Az Trágyatároló telepek rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
3
4

5

6
7

8
9
FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

FONTOS: Amennyiben nem rendelkezik trágyatároló teleppel, akkor annak a táblának az adatait rögzítse itt,
amelyiken a szerves trágyát tárolja.
Adja meg a Trágyatároló Telep Nevét.
Rákattintva válassza ki a legördülő listából a Trágyatároló Típusát.
Rákattintva válassza ki a legördülő listából a tárolt Szerves trágya típusát.
Adja meg a Trágyatároló Kapacitását.
Rákattintva válassza ki a legördülő listából a Trágyatárolás módját.
Adja meg a Trágyatároló Telep MePAR blokkazonosítóját, amely 8 karakter kötőjelekkel elválasztva.
Például: 12345-1-12
8. Adja meg a Trágyatároló KTJ számát (9 számjegyből álló azonosító).
9. Ha nitrányérzékeny terület, kattintson az üres négyzetbe és megjelenik:
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Haladjon tovább lefelé:
48

11

10

12

13

14
18
FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

15
17

16

10. Rákattintva válassza ki a legördülő listából a Települést, ahol a Trágyatároló telep található.
11. Adja meg a telep Irányítószámát.
12. Adja meg a Közterület nevét.
13. Rákattintva válassza ki a legördülő listából a Közterület jellegét.
14. Adja meg a Házszámot.
15. Adja meg a Helyrajzi számot. FONTOS: helyrajzi szám megadására csak abban az esetben van
szükség, amennyiben a telep nem rendelkezik pontos címadattal (Közterület neve, jellege, házszám)
16. További Trágyatároló telepek rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
17. A trágyatároló telep egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
18. Ha a „Mégse”-re kattint a Trágyatároló telepek rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek
mentésre.

49



„Mentés” után megjelenik:

1

1. A Trágyatároló telepek adatait módosíthatja, ha rákattint:

50

3.10 PARTNERGAZDASÁGOK RÖGZÍTÉSE

1

1. A Partnergazdaságok rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
3

4
5
7
6
8
9
FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adja meg Partnergazdasága Nevét.
Rákattintva válassza ki a legördülő listából Partnergazdasága Cégformáját.
Rákattintva válassza ki a legördülő listából a gazdaság címéhez tartozó Települést.
Adja meg az Irányítószámot.
Adja meg a Közterület nevét.
Rákattintva válassza ki a legördülő listából a Közterület jellegét.
Adja meg a Házszámot.
Adja meg a Helyrajzi számot. FONTOS: helyrajzi szám megadására csak abban az esetben van
szükség, amennyiben a gazdaság nem rendelkezik pontos címadattal (Közterület neve, jellege, házszám)



Haladjon tovább lefelé:
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10
11

12

13
14

15

16

19

18

17

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
10. Adja meg Partnergazdasága MVH regisztrációs számát.
11. Adja meg Partnergazdasága Adóazonosító jelét.
12. Adja meg Partnergazdasága Adószámát.
13. Adja meg Partnergazdasága tulajdonosának Személyi azonosító számát.
14. Adja meg Partnergazdasága Agrárkamarai regisztrációs számát.
15. Adja meg Partnergazdasága tulajdonosának Állampolgárságát.
16. Adja meg Partnergazdasága kapcsolattartójának Telefonszámát. A telefonszámot nemzetközi formában
kell megadni. A nemzetközi előhívószám elé be kell illeszteni a + jelet és a számokat választójelek
nélkül kell beírni. Például: + 3611234567, +36701231231
17. További Partnergazdaságok rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
18. A partnergazdaság egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
19. Ha a „Mégse”-re kattint a Partnergazdaságok rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek
mentésre.
FONTOS: Partnergazdaság rögzítése nem előfeltétele a rendszer használatának.
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„Mentés” után megjelenik:

1

1. A Partnergazdaságok adatait módosíthatja, ha rákattint:
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3.11 ÁLLATTARTÓ TELEP RÖGZÍTÉSE

1

1. Az Állattartó telepek rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

54

2

3

4
5

6

8

7
9

10
11
14
13

12

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2. Adja meg az Állattartó Telep Nevét.
3. Rákattintva válassza ki a legördülő listából az adott telepen tartott valamennyi Állatot.
4. Adja meg az Állattartó Telep MePAR blokkazonosítóját, amely 8 karakter kötőjelekkel elválasztva.
Például: 12345-1-12
5. Rákattintva válassza ki a legördülő listából a telep címéhez tartozó Települést.
6. Adja meg az Irányítószámot.
7. Adja meg a Közterület nevét.
8. Rákattintva válassza ki a legördülő listából a Közterület jellegét.
9. Adja meg a Házszámot.
10. Adja meg a Helyrajzi számot. FONTOS: helyrajzi szám megadására csak abban az esetben van
szükség, amennyiben a telep nem rendelkezik pontos címadattal (Közterület neve, jellege, házszám)
11. Adja meg az Állattartó telep KTJ számát (9 számjegyből álló azonosító).
12. További Állattartó telep rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
13. Az állattartó telep egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
14. Ha a „Mégse”-re kattint az Állattartó telepek rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek
mentésre.



„Mentés” után megjelenik:
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1

1. Az Állattartó telepek adatait módosíthatja, ha rákattint:

56

4. NAPLÓBEJEGYZÉSEK RÖGZÍTÉSE

1

1. A Gazdaság kötelező törzsadatainak rögzítését követően a törzsadatok megadása érték 100% lesz, ezután
pedig megkezdheti a munkaműveletekhez kacsolódó naplóbejegyzések rögzítését: kattintson a „Tovább
a Naplóbejegyzések rögzítésére” és megjelenik:



Naplóbejegyzés rögzítésére kattintson a megfelelő négyzetbe:

FONTOS! Csak olyan naplóbejegyzést tud a rendszerben rögzíteni, amihez a megfelelő típusú
munkaműveletet a Gazdálkodói törzsadatok között már rögzítette, pl. Vetés munkaművelet rögzítéséhez
szükséges egy Vetés típusú munkaművelet előzetes rögzítésére.
57

4.1 NÖVÉNYVÉDELMI MEGFIGYELÉS

1

1. A Növényvédelmi megfigyelések rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
4

3

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2. Rákattintva válassza ki a dátumválasztó ablakból a Megfigyelés dátumát.
3. Kattintson a „Tovább”-ra.
4. Ha a „Mégse”-re kattint a Növényvédelmi megfigyelések rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem
kerülnek mentésre.
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A „Tovább” után megjelenik:

1
2
4

3
5

6

10
9

8

7

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Rákattintással válassza ki a legördülő listából a megfigyelés által érintett Hasznosítást.
Adja meg a Megfigyelés módját.
Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Károsító nevét.
Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Fertőzés mértékét.
Adja meg a Növény fenológiáját.
Adja meg a Károsító fejlődési állapotát.
További Növényvédelmi megfigyelések rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
Az növényvédelmi megfigyelés egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
Ha a „Dátum módosítása”-ra kattint, új megfigyelést rögzíthet eltérő dátummal. FONTOS: a
naplóbejegyzések rögzítésekor az első lépésben megadott dátum később nem módosítható, mivel a
megfigyeléshez kapcsolódó mezők értéke a dátum szerint kerül betöltésre (pl. dátumhoz kapcsolódó
hasznosítás)
10. Ha a „Mégse”-re kattint a Növényvédelmi megfigyelések rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem
kerülnek mentésre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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„Mentés” után megjelenik:

1

2

1. A Növényvédelmi megfigyelés adatait módosíthatja, ha rákattint:
2. A Növényvédelmi megfigyelést törölheti, ha rákattint:
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4.2 VETÉS

1

1. A Vetés rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
4

3

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2. Rákattintva válassza ki a dátumválasztó ablakból a Vetés dátumát.
3. Kattintson a „Tovább”-ra.
4. Ha a „Mégse”-re kattint a Vetés rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek mentésre.
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A „Tovább” után megjelenik:

1
2
4

3

6
5

11

7

10

9

8

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
1. Adja meg a Vetés Befejezésének dátumát.
2. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a megfelelő vetés típusú Munkaműveletet.
3. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a vetés által érintett Hasznosítást.
4. Adja meg a Megművelt terület méretét.
5. Adja meg a Kijuttatott vetőmag mennyiségét.
6. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Kijuttatott vetőmag mértékegységét.
7. Amennyiben szükséges rögzítsen a naplóbejegyzéshez Megjegyzést.
8. További Vetés munkaművelet rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
9. A vetés munkaművelet egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
10. Ha a „Dátum módosítása”-ra kattint, új megfigyelést rögzíthet eltérő dátummal. FONTOS: a
naplóbejegyzések rögzítésekor az első lépésben megadott dátum később nem módosítható, mivel a
megfigyeléshez kapcsolódó mezők értéke a dátum szerint kerül betöltésre (pl. dátumhoz kapcsolódó
hasznosítás)
11. Ha a „Mégse”-re kattint a Vetés munkaművelet rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem
kerülnek mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

2

1

1. A Vetés adatait módosíthatja, ha rákattint:
2. A Vetés munkaműveletet törölheti, ha rákattint:
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4.3 BETAKARÍTÁS

1

1. A Betakarítás rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
4

3

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2. Rákattintva válassza ki a dátumválasztó ablakból a Betakarítás dátumát.
3. Kattintson a „Tovább”-ra.
4. Ha a „Mégse”-re kattint a Betakarítás rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek
módosításra.
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A „Tovább” után megjelenik:

1
2
4

3

6
5

11

7

10

9

8

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
1. Adja meg a Betakarítás Befejezésének dátumát.
2. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a megfelelő betakarítás típusú Munkaműveletet.
3. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Hasznosítást.
4. Adja meg a Megművelt terület méretét.
5. Adja meg a Betakarított növény mennyiségét.
6. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Betakarított növény mértékegységét.
7. Amennyiben szükséges rögzítsen a naplóbejegyzéshez Megjegyzést.
8. További betakarítás munkaművelet rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
9. A Betakarítás munkaművelet egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
10. Ha a „Dátum módosítása”-ra kattint, új megfigyelést rögzíthet eltérő dátummal. FONTOS: a
naplóbejegyzések rögzítésekor az első lépésben megadott dátum később nem módosítható, mivel a
megfigyeléshez kapcsolódó mezők értéke a dátum szerint kerül betöltésre (pl. dátumhoz kapcsolódó
hasznosítás)
11. Ha a „Mégse”-re kattint a Betakarítás munkaművelet rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem
kerülnek mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

2

1

1. A Betakarítás adatait módosíthatja, ha rákattint:
2. A Betakarítás munkaműveletet törölheti, ha rákattint:
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4.4 NÖVÉNYVÉDŐSZEREZÉS

1

1. A Növényvédőszerezés rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
4

3

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2. Rákattintva válassza ki a dátumválasztó ablakból a Növényvédőszerezés dátumát.
3. Kattintson a „Tovább”-ra.
4. Ha a „Mégse”-re kattint a Növényvédőszerezés rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek
mentésre.
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A „Tovább” után megjelenik:

1
2
4

3

5

6

8
9

7
13
12

11

10

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
1. Adja meg a Növényvédőszerezés Befejezésének dátumát.
2. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a megfelelő növényvédőszerezés típusú Munkaműveletet.
3. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Hasznosítást.
4. Adja meg a Megművelt terület méretét.
5. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a használt Növényvédőszert.
6. Adja meg a Növényvédőszer mennyiségét.
7. Adja meg a Permetlé mennyiségét.
8. Adja meg a Permetlé mértékegységét.
9. Amennyiben szükséges rögzítsen a naplóbejegyzéshez Megjegyzést.
10. További növényvédőszerezés munkaművelet rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”re.
11. A Növényvédőszerezés munkaművelet egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
12. Ha a „Dátum módosítása”-ra kattint, új megfigyelést rögzíthet eltérő dátummal. FONTOS: a
naplóbejegyzések rögzítésekor az első lépésben megadott dátum később nem módosítható, mivel a
megfigyeléshez kapcsolódó mezők értéke a dátum szerint kerül betöltésre (pl. dátumhoz kapcsolódó
hasznosítás)
13. Ha a „Mégse”-re kattint a Növényvédőszerezés munkaművelet rögzítése lapra jut és a megadott adatok
nem kerülnek mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

2

1

1. A Növényvédőszerezés adatait módosíthatja, ha rákattint:
2. A Növényvédőszerezés munkaműveletet törölheti, ha rákattint:
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4.5 TRÁGYÁZÁS

1

1. A Trágyázás rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
4

3

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2. Rákattintva válassza ki a dátumválasztó ablakból a Trágyázás dátumát.
3. Kattintson a „Tovább”-ra.
4. Ha a „Mégse”-re kattint a Trágyázás rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek módosításra.
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A „Tovább” után megjelenik:

1
2
3

4

5
6
7
11

10

9

8

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
1. Adja meg a Trágyázás Befejezésének dátumát.
2. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a megfelelő trágyázás típusú (szervestrágyázás,
műtrágyázás, baktériumtrágyázás) Munkaműveletet.
3. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Hasznosítást.
4. Adja meg a Megművelt terület méretét.
5. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a használt Termelésnövelő anyagot.
6. Adja meg a Termelésnövelő anyag mennyiségét és mértékegységét.
7. Amennyiben szükséges rögzítsen a naplóbejegyzéshez Megjegyzést.
8. További trágyázás munkaművelet rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
9. A Trágyázás munkaművelet egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
10. Ha a „Dátum módosítása”-ra kattint, új megfigyelést rögzíthet eltérő dátummal. FONTOS: a
naplóbejegyzések rögzítésekor az első lépésben megadott dátum később nem módosítható, mivel a
megfigyeléshez kapcsolódó mezők értéke a dátum szerint kerül betöltésre (pl. dátumhoz kapcsolódó
hasznosítás)
11. Ha a „Mégse”-re kattint a Trágyázás munkaművelet rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem
kerülnek mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

2

1

1. A Trágyázás adatait módosíthatja, ha rákattint:
2. A Trágyázás munkaműveltet törölheti, ha rákattint:
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4.6 EGYÉB NÖVÉNYTERMESZTÉSI MUNKAMŰVELET

1

1. Az Egyéb Növénytermesztési Munkaművelet rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és
megjelenik:

2
4

3

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2. Rákattintva válassza ki a dátumválasztó ablakból az Egyéb Növénytermesztési Munkaművelet dátumát.
3. Kattintson a „Tovább”-ra.
4. Ha a „Mégse”-re kattint az Egyéb Növénytermesztési Munkaműveletek rögzítése lapra jut és a megadott
adatok nem kerülnek mentésre.
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A „Tovább” után megjelenik:

1
2
3

4

5

9

8

7

6

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
1. Adja meg az Egyéb Növénytermesztési Munkaművelet Befejezésének dátumát.
2. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a megfelelő típusú (egyéb talajmunka, zöldtrágya
beforgatás, középmély lazítás, ültetvényhez kapcsolódó munkaműveletek) Munkaműveletet.
3. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Hasznosítást.
4. Adja meg a Megművelt terület méretét.
5. Adjon hozzá Megjegyzést.
6. Amennyiben szükséges rögzítsen a naplóbejegyzéshez Megjegyzést.
7. További munkaművelet rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
8. A munkaművelet egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
9. Ha a „Dátum módosítása”-ra kattint, új megfigyelést rögzíthet eltérő dátummal. FONTOS: a
naplóbejegyzések rögzítésekor az első lépésben megadott dátum később nem módosítható, mivel a
megfigyeléshez kapcsolódó mezők értéke a dátum szerint kerül betöltésre (pl. dátumhoz kapcsolódó
hasznosítás)
10. Ha a „Mégse”-re kattint a munkaművelet rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek
mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

2

1

1. Az Egyéb Növénytermesztési Munkaművelet adatait módosíthatja, ha rákattint:
2. Az Egyéb Növénytermesztési Munkaműveletet törölheti, ha rákattint:
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4.7 NÁDARATÁS

1

1. Az Nádaratás rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
4

3

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2. Rákattintva válassza ki a dátumválasztó ablakból a Nádaratás dátumát.
3. Kattintson a „Tovább”-ra.
4. Ha a „Mégse”-re kattint a Nádaratás rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek mentésre.
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A „Tovább” után megjelenik:

1
2
3

4

5
6
7
8

12

11

10

9

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
1. Adja meg a Nádaratás Befejezésének dátumát.
2. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a megfelelő nádaratás típusú Munkaműveletet.
3. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Hasznosítást.
4. Adja meg a Megművelt terület méretét.
5. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Nádaratás módját.
6. Adja meg a Learatott anyag mennyiségét.
7. Adja meg a Learatott anyag mértékegységét.
8. Amennyiben szükséges rögzítsen a naplóbejegyzéshez Megjegyzést.
9. További nádaratás munkaművelet rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
10. A Nádaratás munkaművelet egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
11. Ha a „Dátum módosítása”-ra kattint, új megfigyelést rögzíthet eltérő dátummal. FONTOS: a
naplóbejegyzések rögzítésekor az első lépésben megadott dátum később nem módosítható, mivel a
megfigyeléshez kapcsolódó mezők értéke a dátum szerint kerül betöltésre (pl. dátumhoz kapcsolódó
hasznosítás)
12. Ha a „Mégse”-re kattint a Nádaratás munkaművelet rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem
kerülnek mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

2

1

1. A Nádaratás adatait módosíthatja, ha rákattint:
2. A Nádaratás munkaműveletet törölheti, ha rákattint:
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4.8 KASZÁLÁS

1

1. A Kaszálás rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
4

3

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
5. Rákattintva válassza ki a dátumválasztó ablakból a Kaszálás dátumát.
6. Kattintson a „Tovább”-ra.
7. Ha a „Mégse”-re kattint a Kaszálás rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek mentésre.
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A „Tovább” után megjelenik:

1
2
3

4

5

6

10

9

8

7

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
1. Adja meg a Kaszálás Befejezésének dátumát.
2. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a megfelelő kaszálás típusú (kaszálás, tisztító kaszálás)
Munkaműveletet.
3. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Hasznosítást.
4. Adja meg a Megművelt terület méretét.
5. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Kaszálások számát.
6. Amennyiben szükséges rögzítsen a naplóbejegyzéshez Megjegyzést.
7. További kaszálás munkaművelet rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
8. A Kaszálás munkaművelet egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
9. Ha a „Dátum módosítása”-ra kattint, új megfigyelést rögzíthet eltérő dátummal. FONTOS: a
naplóbejegyzések rögzítésekor az első lépésben megadott dátum később nem módosítható, mivel a
megfigyeléshez kapcsolódó mezők értéke a dátum szerint kerül betöltésre (pl. dátumhoz kapcsolódó
hasznosítás)
10. Ha a „Mégse”-re kattint a Kaszálás munkaművelet rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem
kerülnek mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

2

1

1. A Kaszálás adatait módosíthatja, ha rákattint:
2. A Kaszálás munkaműveletet törölheti, ha rákattint:
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4.9 ÖNTÖZÉS

1

1. Az Öntözés rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
4

3

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2. Rákattintva válassza ki a dátumválasztó ablakból az Öntözés dátumát.
3. Kattintson a „Tovább”-ra.
4. Ha a „Mégse”-re kattint az Öntözés rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek mentésre.
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A „Tovább” után megjelenik:

1
2
3

4

5
6

7

8
9

13

12

11

10

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
1. Adja meg az Öntözés Befejezésének dátumát.
2. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Vízkivétel helyét.
3. Rákattintással válassza ki a legördülő listából az öntözött Tábla/Növényt.
4. A rendszer automatikusan kitölti az Öntözött terület méretét a tábla mérete alapján.
5. Adja meg a Vízkivitel üzemóra számát.
6. Adja meg a Vízkivitel mennyiségét.
7. Amennyiben szükséges rögzítsen a naplóbejegyzéshez Megjegyzést.
8. Adja meg az öntözéssel kijuttatott Termésnövelő anyag / Mértékegységet.
9. Adja meg az öntözéssel kijuttatott Termésnövelő szer mennyiségét.
10. További öntözés munkaművelet rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
11. Az Öntözés munkaművelet egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
12. Ha a „Dátum módosítása”-ra kattint, új megfigyelést rögzíthet eltérő dátummal. FONTOS: a
naplóbejegyzések rögzítésekor az első lépésben megadott dátum később nem módosítható, mivel a
megfigyeléshez kapcsolódó mezők értéke a dátum szerint kerül betöltésre (pl. dátumhoz kapcsolódó
hasznosítás)
13. Ha a „Mégse”-re kattint az Öntözés munkaművelet rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem
kerülnek mentésre.

83



„Mentés” után megjelenik:

1

2

1. Az Öntözés adatait módosíthatja, ha rákattint:
2. Az Öntözés munkaműveletet törölheti, ha rákattint:
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4.10 ÁLLATLÉTSZÁM REGISZTRÁCIÓ

1

2

1. Az Állatlétszám regisztráció oldalon egyszerre egy állat havi létszám regisztrációit láthatja. A legördülő
ablakban rákattintással válassza ki a megfelelő állatfajtát és kattintson a „Keresés”-re.
2. A kiválasztott állatfajta következő havi állatlétszámának rögzítéséhez kattintson a „Következő hónap
állományának rögzítése”-re és megjelenik:

3
5

4

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
3. Rákattintva válassza ki a legördülő ablakból az Állat fajtát.
4. Kattintson a „Tovább”-ra.
5. Ha a „Mégse”-re kattint, az Állatlétszám regisztráció lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek
mentésre.

85



A „Tovább” után megjelenik:

1
2

3

4

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
1. Adja meg az állatfajta Induló létszámát. Ezt az adatot csak a legelső állatlétszám regisztrációkor
kell megadnia, minden további hónapban a rendszer automatikusan számolja az előző havi záró
létszám adatából.
2. Adja meg a Szaporulat darabszámát.
3. Adja meg a Vétel darabszámát.
4. Adja meg az Átminősítés darabszámát.



Haladjon tovább lefelé:
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5
6

7
11

10

9

8

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
5. Adja meg az Elhullás/kényszervágás darabszámát.
6. Adja meg az Értékesítés darabszámát (ebbe számít bele a saját fogyasztás is!).
7. Adja meg az Átminősítés/selejtezés darabszámát.
8. További állatfajta rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
9. Az Állatlétszám egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
10. Ha az „Állat módosítása”-ra kattint, új állatlétszámot rögzíthet eltérő fajtánál, és a megadott
adatok nem kerülnek mentésre.
11. Ha a „Mégse”-re kattint az Állatlétszám regisztrációjának rögzítése lapra jut és a megadott
adatok nem kerülnek mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

2
1

1. Az állatfajta létszámának adatait módosíthatja, ha rákattint:
2. Az állatfajta adott havi létszámának adatait törölheti, ha rákattint:
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4.11 SZERVESTRÁGY MÉRLEG

1

1. A Szervestrágya mennyiség rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:
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2
3
5

4
6

7

8
9

12

10
11

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Trágyatároló telepet.
3. Adja meg a Rögzítés időpontját.
4. Adja meg a Trágyatároló jelét.
5. Adja meg az Előző évi maradvány szervestrágya mennyiségét kilogrammban.
6. Adja meg a Keletkezett szervestrágya mennyiségét kilogrammban.
7. Adja meg a Vásárolt szervestrágya mennyiségét kilogrammban.
8. Adja meg a Kijuttatott szervestrágya mennyiségét kilogrammban.
9. Adja meg az Átadott szervestrágya mennyiségét kilogrammban
10. További Szervestrágya mennyiség rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
11. A Szervestrágya rögzített mennyiségének egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
12. Ha a „Mégse”-re kattint a Szervestrágya mérleg rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem
kerülnek mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

2

1

1. A Szervestrágya mérleg adatait módosíthatja, ha rákattint:
2. A Szervestrágya mérleg adatait törölheti, ha rákattint:
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4.12 SZERVESTRÁGYA ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

1

1. A Szervestrágya átadás-átvétel mennyiségének rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és
megjelenik:
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2
3
5

4
6
7

11

10

9

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Szerves trágya típusát (vegyes, szarvasmarha, baromfi,
juh/kecske, ló).
3. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Partnergazdaság nevét.
4. Adja meg az Átadás időpontját.
5. Rákattintással válassza ki a legördülő listából a csere Típusát (átadás, átvétel).
6. Adja meg a cserélt szervestrágya Mennyiségét kilogrammban.
7. Adja meg a Trágyatároló Telep MePAR blokkazonosítóját, amely 8 karakter kötőjelekkel elválasztva.
Például: 12345-1-12. Amennyiben nincs trágyatároló telepe, annak a táblának a blokkazonosítóját adja
meg, amelyiken a trágyát tárolja.
8. Ha nitrányérzékeny terület, kattintson az üres négyzetbe és megjelenik:
9. További Szervestrágya átadás-átvétel mennyiség rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem
rögzítése”-re.
10. A Szervestrágya rögzített mennyiségének egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
11. Ha a „Mégse”-re kattint a Szervestrágya átadás-átvétel rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem
kerülnek mentésre.
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„Mentés” után megjelenik:

1

2

1. A Szervestrágya átadás-átvétel adatait módosíthatja, ha rákattint:
2. A Szervestrágya átadás-átvétel adatait törölheti, ha rákattint:
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4.13 LEGELTETÉS

1

1. A Legeltetés rögzítéséhez kattintson az „Új elem hozzáadása”-ra és megjelenik:

2
4

3

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
2. Rákattintva válassza ki a dátumválasztó ablakból a Legeltetés kezdésének dátumát.
3. Kattintson a „Tovább”-ra.
4. Ha a „Mégse”-re kattint a legeltetés rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek mentésre.
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A „Tovább” után megjelenik:

1
2
3

4

5
6

10

9

8

7

FONTOS! A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Rákattintással válassza ki a legördülő listából a legeltetett Tábla nevét.
Rákattintással válassza ki a legördülő listából a legeltetett Állatfajtát.
Adja meg a legeltetett Állat darabszámát.
Rákattintással válassza ki a legördülő listából a Legeltetés módját (például: szabad legeltetés).
Adja meg a legeltetett Napok számát.
Adja meg a Legeltetett terület méretét (hektárban).
További Legeltetés rögzítéséhez kattintson a „Mentés és új elem rögzítése”-re.
A Legeltetés egyszerű elmentéséhez kattintson a „Mentés”-re.
Ha a „Dátum módosítása”-ra kattint, új megfigyelést rögzíthet eltérő dátummal. FONTOS: a
naplóbejegyzések rögzítésekor az első lépésben megadott dátum később nem módosítható, mivel a
megfigyeléshez kapcsolódó mezők értéke a dátum szerint kerül betöltésre (pl. dátumhoz kapcsolódó
hasznosítás)
10. Ha a „Mégse”-re kattint a Legeltetés rögzítése lapra jut és a megadott adatok nem kerülnek mentésre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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„Mentés” után megjelenik:

2

1

1. A Legeltetés adatait módosíthatja, ha rákattint:
2. A Legeltetés adatait törölheti, ha rákattint:
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5. KIMUTATÁSOK
5.1 GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ EXCEL FÁJL LETÖLTÉSE

1

1. Az „Excel export”-ra kattintva letöltheti gazdaságának Gazdálkodási Naplóját xls fájlformátumban. A
letöltés több percet vehet igénybe.
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6. FELHASZNÁLÓI ADATOK MÓDOSÍTÁSA

1
2



Felhasználói adatainak módosításához Bejelentkezés után kattintson:
1. A jobb felső sarokban a Nevére.
2. A legördülő listában kattintson a „Felhasználói adatok módosítása”-ra.
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6.1 JELSZÓ MÓDOSÍTÁS


Rákattint a „Felhasználói adatok módosítása”-ra és megjelenik:

1
2

3
1. Írja be új Jelszavát, amely min. 6 és max. 30 karakter.
2. Írja be még egyszer az Új Jelszavát, amely min. 6 és max. 30 karakter.
3. Kattintson a „Mentés”-re.
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7. KILÉPÉS

1

2



Kilépéshez kattintson:
1. A jobb felső sarokban a Nevére.
2. A legördülő listában kattintson a „Kilépés”-re.
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