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1. Általános információk
-

A Web-GN program használatához szerződéskötésre van szükség.
A programhoz a Google Chrome böngésző ajánlott, de a Mozilla Firefox is használható. A két böngésző az alábbi linkről ingyenesen
letölthető: http://www.google.com/chrome?hl=hu , ill. a http://www.firefox.hu .
Figyelem, az összes olyan cella esetén, ahol numerikus adatok megadása szükséges, a tizedesvessző helyett PONTOT használjon!
Kérem, hogy kövesse nyomon a modulok bővítéséről, változtatásáról szóló aktuális információkat és egyéb híreket. (A „GN Fejlesztői
Hírlevél” blokk a http://gn.eurofarmer.hu nyitóoldalon található.)

2. Belépés
A program a http://gn.eurofarmer.hu oldalon érhető el.
(Mobil eszközözön a http://gn.eurofarmer.hu/m linken keresztül használható. Részletek a 12.
wGN-M: Mobil eszközön történő megjelenítés c. fejezetben.)
A belépés a Belépés menüre történő kattintás után az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs
igazoláson szereplő tízjegyű ügyfél-regisztrációs szám, illetve a jelszó beírását, valamint a
gazdálkodási (ill. naptári) év kiválasztását követően a Belépés gomb segítségével lehetséges.
Sikeres belépés esetén az ügyfél regisztrációs száma és a gazdálkodási év láthatóvá válik a felső menüsor jobb oldalán. A felhasználó neve,
típusa (gazdálkodó/tanácsadó) és az időintervallum a menüsor alatt jelenik meg.
A belépést követően az alapadatokat táblázatos formában összefoglaló adatösszesítő jelenik meg, mely mutatja a naplókészítéshez szükséges
területi egységek (blokk, tábla, kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület - KET), és az ügyfél által összeállított saját listaelemek
(állatállomány, növény, gazdálkodási műveletek, növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, stb.) aktuális számát. A táblák esetében a
belépéskor beállított időintervallum (gazdálkodási év) szerint érintett táblák száma jelenik meg.
Az adatösszesítő táblázat a Széchenyi 2020 logóra történő kattintással is megjeleníthető.
Részleges hozzáférés, táblamegosztás
Lehetőség van arra, hogy egy adott felhasználói felületen belül a táblák naplózását, és így az azokhoz történő hozzáférést több „alfelhasználó”
között megosszák. Az alfelhasználó korlátozott számú táblát lát, ill. a funkció is korlátozott (pl. nincsen mindenre kiterjedő nyomtatás,
alapadatokat nem tudja változtatni). Az alfelhasználók a gazdaság regisztrációs számával, de attól eltérő jelszóval tudnak belépni a felületre. A
jelszavakat az Alapadat/ Ügyfél menüben a „Tábla jelszavak” cellában kell megadni vesszővel elválasztva. Ezeket a jelszavakat csoportos
szerkesztéssel lehet a táblákhoz rendelni. (Bővebben a „5.1.3. Eszközök, táblák csoportos szerkesztése” c. fejezetben.)
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3. Menük

A fő menüpontok a következők:
- Az Alapadat menün keresztül az ügyféladatok és a blokkadatok mellett a saját listaelemeket (növény/hasznosítás, művelet,
növényvédő szer, termésnövelő anyag, kút, trágyatároló telephelyek/állattartó telepek, partner lista) lehet elérni, szerkeszteni,
mely a listaelemekhez kapcsolódó adatok megadását teszi lehetővé. Figyelem, a saját lista kialakításának elmaradása esetén az
egyes naplóoldalakhoz tartozó cellák nem tartalmaznak választható listaelemeket!
(Bővebben a „4. Alapadatok” c. fejezetben.)
-

A Gazdálkodás menü a tábla, a KET, az állatállomány, a szerves trágya és a földhasználat nyilvántartására, valamint a gázolaj
elszámolására vonatkozó almenüket tartalmazza. Többek között a táblákhoz és az állatállományokhoz kapcsolódó naplóbejegyzések
rögzítése is itt lehetséges. (Bővebben az „5. Gazdálkodás” és a „13. Gázolaj elszámolás” c. fejezetben.)

-

A Segéd műveletek menün keresztül lehet fájlokat feltölteni (CSV, XLS, HTML) és adatokat excel (XLS) formátumban exportálni. A
NÉBiH-hez beküldendő web-GN és a Nitrát XML előállítása is ebben a menüpontban lehetséges.
A naplóoldalak, kimutatások nyomtatására, a naplóbejegyzések (GN07-GN12) csoportos szerkesztésére, mozgatására/ másolására is
itt van mód.
Az AKG-ban tiltott növényvédő szer kereső modul mellett a publikus funkciók is ebből a menüpontból érhetők el.
(Bővebben a „8. Segéd műveletek” c. fejezetben.)

-

Évváltás menü

-

Kilépés menü
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4. Alapadatok
4.1. Ügyféladatok
Az ügyfél nevén, regisztrációs számán kívül a gazdálkodó összes adata módosítható a felületen.
A gazdálkodó, ill. a kapcsolattartó adatain kívül a szakértő/szakirányító adatait is ebben a modulban lehet felvinni.
A Web-GN-ben szaktanácsadó (vagy technikai segítségnyújtó) regisztrációs számának megadása esetén az ügyfelet a
web-GN kitöltésében segítő személyhez rendeli, aki a tanácsadói admin oldalon keresztül elérheti a gazdálkodó
felületét. (Bővebb leírás a „9. Tanácsadó ügyfélkövető modul” c. fejezetben található.)
A piros színű karakterrel jelzett mezők megadása a NÉBiH által előírt, az elektronikus benyújtást lehetővé tevő "WebGN" XML séma/kódlista miatt szükséges. A kettő csillaggal (**) jelölt cellák kitöltése pedig a Nitrát-jelentés
elkészítéséhez elengedhetetlen (Környezetvédelmi Ügyfél Jel - KÜJ, KSH statisztikai számjel, adóazonosító jel/adószám,
helyrajzi szám).
Az enar.hu belépéshez szükséges, ill. az egyéb adatok megadásának szerepéről a „5.3.3. ENAR GN” és a „13. Gázolaj elszámolás” c. fejezetben
olvashat.
A

4.2. Blokk adatok
A naplózás megkezdéséhez a fizikai blokk adatok felvitele szükséges. Ez lehetséges manuális úton webes bevitellel („Új blokk hozzáadása”),
vagy fájl betöltéssel. (Utóbbiról Bővebben a „8.2. Fájlok kezelése” c. fejezetben.) Blokkváltozás esetén az utódblokkok felvitele is szükséges.
A blokkokhoz kapcsolódó táblák és KET-ek darabszáma is látható az adattáblázatban, melyre kattintva az adott blokkhoz tartozó területi
egységeket lehet megjeleníteni.
Az eszközök oszlopban található ikonokkal lehetséges:
-

az adott sorhoz tartozó blokk szerkesztési felületét megjeleníteni;
blokkot törölni (KET- vagy táblakapcsolattal rendelkező blokk nem törölhető, a kapcsolat megszüntetéséig
ikon látható).
A blokkok kijelölésével
lehetőség van a blokkok csoportos törlésére és egyes blokkadatok csoportos szerkesztésére is.
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LISTAELEMEK
Az alapadat részét képezik az adott gazdaságra szabott lista-szerű információk. A rendszer alapfilozófiája, hogy a felhasználó néhány
kattintással, pár perc alatt létrehozhatja a saját gazdaságára jellemző növények, műveletek, növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, stb.
listáját. A felvitelt hivatalos forrásból legyűjtött aktuális adatlisták valamint a NÉBiH adatbázissal való kapcsolatok segítik. Figyelem, a saját
lista kialakításának elmaradása esetén az egyes cellák nem tartalmaznak választható listaelemeket!
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Az eszközök oszlopban lévő ikonokkal lehetséges:
-

az adatsor szerkesztésének bekapcsolását/aktiválását - az adatsor elején található ikon bejelölését - követően szerkeszteni, majd
ikonra kattintva a változást rögzíteni (A Kút és a Trágyatároló telep listaelemek esetén adatsor szerkesztése, módosítása esetén nincs
szükség az adatsor aktiválására.)

-

ikon segítségével az adatsort a listából törölni (táblakapcsolattal rendelkező listaelem nem törölhető, a kapcsolat megszüntetéséig
ikon látható).

4.3. Növények
A növény/hasznosítás felvitele a fajta, valamint a magkeverékek esetén a komponensek meghatározása miatt szükséges.
A hasznosítási kód és a hozzá tartozó növényfaj/hasznosítás listaelemekből választható. A fajta/fajták szabadon megadhatók.
Magkeverékek esetén a legördülő listából a „domináns” fajt válassza, majd a megjegyzés mezőbe vesszővel, szóközzel elválasztva írja be a
keverékben lévő fajok hasznosítási kódját vagy nevét.
Az egyes növényhez/hasznosításhoz automatikusan rendelt rendszerazonosító (Rendszer ID) feltüntetésének a táblák csoportos szerkesztése
esetén van jelentősége. (Bővebben a „6.3. Csoportos naplózás” c. fejezetben.)
Minden egyes táblához (Gazdálkodás/Tábla menü) csak egy növénylista-elem kapcsolható!
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4.4. Növényvédő szerek / Termésnövelő anyagok (NPK)
A növényvédő szerek, termésnövelő anyagok esetén a gyors kitöltést legördülő listák segítik. A listaelem választással nem csak a listaelem
neve, hanem - a szerek többsége esetén - az ahhoz kapcsolódó adatok is automatikusan beíródnak az űrlap mezőkbe. Ezek a mezők a
felhasználó igénye szerint szerkeszthetők, felülírhatók, mivel a listaelemek kizárólagos alkalmazása jogszabály által nincs megkövetelve.
A listából történő választás nem előfeltétele egy újabb szer/anyag felvitelének.
Figyelem, a legördülő listák "A növényvédő szerek, termésnövelő anyagok 2010 I., II." c. FVM kiadvány alapján tájékoztatás céljából
készültek! Az AKG támogatás során nem alkalmazható növényvédő szerek / hatóanyagok előfordulását a program NEM ellenőrzi!
A NÉBiH adatbázisával való kapcsolat is segíti az egyes értékek pontos megadását. A ikonnal ellenőrizhető, hogy az adott a szerhez tartozik-e
NÉBiH adatlap. A ikonnal az adatlap megnyitható, az kék színnel megjelenő adatokra történő kattintással azok átmozgathatók a szerlistába.
A növényvédő szerek esetén a NÉBiH (MgSzH) kód megadása az elektronikus benyújtást lehetővé tevő XML séma/kódlista előállítása miatt
szükséges. A szervestrágya típusa (kódja) megadása pedig a nitrát jelentés miatt elengedhetetlen.
Az egyes növényvédő szerhez/termésnövelő anyaghoz automatikusan rendelt rendszerazonosító (GN ID) feltüntetésének a naplóbejegyzések
csoportos szerkesztése esetén van jelentősége. (Bővebben a „8.4.2. Naplóbejegyzések áttekintése, csoportos szerkesztése, törlése” c.
fejezetben.)
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4.5. Műveletek
A növényvédő szeres kezelés (permetezés) és a trágyakijuttatás kivételével az adott
gazdaságra jellemző technológiai műveleti lista létrehozása az egyes műveletek
megnevezésének és szükség esetén az anyag és a hozzá kapcsolódó mértékegység
megadásából áll.
A művelet megnevezése szabadon megadható, és/vagy a „Típus” nevű listából választható.
Annak érdekében, hogy bizonyos speciális műveletek esetén a folyamatos műveleti
naplóoldalba (GN07) történő bejegyzést követően egyéb naplóoldalakon (GN02, GN03,
GN05, GN10, GN12, GN19) feltüntetendő kereszthivatkozások megjelenítése (pl. vetés
időpontja a GN12 és GN19 naplóoldalon) lehetővé váljon, a következőre kell figyelemmel
lenni: A speciális (hivatkozott) műveletek esetén szükséges a „Típus” listaelem kiválasztása.
A „Típus” legördülő listában a speciális műveletek megnevezése mellett zárójelben szerepel
a hivatkozó GN oldalnak a száma.
10

(A GN19 naplóoldalhoz tartozó jelölések: TKT – Termeléshez kötött támogatás; Z – Zöldítés (EFA másodvetés)
A speciális (hivatkozott) műveleteket és a vonatkozó GN típusokat az alábbi táblázat tartalmazza.
Műveleti típus
Tarlóhántás
Melléktermék
beforgatása
Zöldtrágyanövény
beforgatása
Kaszálás*
Tisztító kaszálás*
Nádaratás
Betakarítás / Betakarítás
szecskázással**
Trágya bedolgozása
Vetés
Vetés utáni elmunkálás
Trágya bedolgozása
vetéssel egy menetben
Vetés és elmunkálás
Másodvetés
Felülvetés
Palántázás

GN02

Kereszthivatkozott naplóoldal GN sorszáma és neve
AKG/ÖKO szántó

GN02, GN19

AKG/ÖKO szántó, Termeléshez kötött tám. és EFA másodvetés

GN03, GN19
GN03
GN05
GN19, (2016 előtt: GN10)
Közvetetten: GN02,GN04

AKG/ÖKO gyep, Termeléshez kötött tám. és EFA másodvetés
AKG/ÖKO gyep
AKG nád
Termeléshez kötött tám. és EFA másodvetés, (2016 előtt: Permetezés)
Közvetetten: AKG/ÖKO szántó, AKG/ÖKO ültetvény

GN12

Trágyázás

GN12, GN19

Trágyázás, Termeléshez kötött tám. és EFA másodvetés

GN12, GN19
GN12, GN19
GN12, GN19
GN12, GN19

Trágyázás, Termeléshez kötött tám. és EFA másodvetés
Trágyázás, Termeléshez kötött tám. és EFA másodvetés
Trágyázás, Termeléshez kötött tám. és EFA másodvetés
Trágyázás, Termeléshez kötött tám. és EFA másodvetés

*
A GN03 oldalon a gyepek, valamint a GN19 oldalon a TKT – szálas fehérjenövények (pl. lucerna) kaszálásának időpontját, valamint a
kaszálások hozamát (tonna/ha) is a speciális műveleti típussal felvitt műveleti bejegyzések alapján jeleníti meg a program.
** A GN02 és GN04 naplóoldalon feltüntetendő terméshozamot a program nem a betakarítás típusú műveletből, hanem a tábla szerkesztési
felületén található „Terméshozam tény (tonna/ha)” cellában megadott értékből veszi át, de lehetőség van arra, hogy a Betakarítás típusú
művelet alkalmazásakor feltüntetett mennyiséget a „Teljesült termés napló szerint” elnevezésű listaelem segítségével csoportosan átmásoljuk
„Terméshozam tény (tonna/ha)” cellába. (A másolásról részletesen az 5.1.3. Eszközök, táblák csoportos szerkesztése c. fejezetben olvashat.)
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2016 előtt: Betakarítás esetében a művelet tényének bejegyzését megelőzően a táblaadatoknál megadott tervezett mennyiség szerepel a
GN10 jelentésben. Az egyéb, a betakarítással kapcsolatba hozható „Típus” listaelem (pl. „Silózás”, „Bálázás”, stb.) kiválasztása esetén nem jön
létre a GN10-re történő kereszthivatkozás. Olyan esetekben, amikor a létrehozni kívánt művelet (pl. bálázás) egyben az adott növény
betakarítását is jelenti, a művelet típusánál a „Betakarítás (GN10, TKT)„-t kell kiválasztani, míg a művelet megnevezéséhez írható a kívánt
művelet (pl. bálázás, aratás, stb.), vagy akár üresen is hagyható.
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4.6. Kutak / Trágyatároló telephelyek (állattartó telepek)
A trágyatároló telephelyek/állattartó telepek, valamint a kutak alapadatainak megadása a szervestrágya nyilvántartás (GN13), a nitrát jelentés,
valamint az öntözési nyilvántartás (GN11) vezetésének előfeltétele. A trágyatároló telephelyek esetén a két csillaggal (**) jelölt adatok
(Telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel - TH-KTJ, helyrajzi szám, blokkazonosító) megadása a nitrátjelentés miatt szükséges.

4.7. Partner
A más gazdálkodónak átadott, vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról szóló, a nitrát jelentés részét képező nyilatkozat elkészítéséhez az
átvevő, ill. az átadó adatait kell megadni. A partnerlista megadását követően választható ki az átvevő, ill. az átadó személy a szerves trágya
nyilvántartását szolgáló felületen.
Telepi munkanapló vezetése esetén a dolgozókat is itt lehet felvinni, mely esetben a Forma (Típus) legördülő listában a Telepi dolgozó (TMN)
elemet kell kiválasztani.
A földhasználati nyilvántartás esetén a használatba adó természetes vagy jogi személyt, valamint a gázolaj elszámolás modulhoz a számlát
kiállító adatait is itt kell rögzíteni. (Bővebben a „13. Gázolaj elszámolás” c. fejezetben.)
Az Új partner hozzáadása link segítségével lehet a kitöltendő adatblokkot megjelentetni, majd a Létrehozás gombbal az új partnert a listába
felvenni.
A listában szereplő partnerek kék színnel megjelenő nevére kattintva az adatok módosíthatók. A módosítás utána a Mentés gombra kell
kattintani.

ikon segítségével lehet a partnert a listából törölni.
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5. Gazdálkodás
5.1. Tábla
A Gazdálkodás/Tábla menün keresztül, az e-Kérelem felületnél megszokotthoz hasonlóan,
sorokba rendezve tekinthetők meg a táblák főbb adatai (táblasoros adatok).
A Web-GN program logikája alapján az alábbi esetekben szükséges egy táblát új sorban (új
táblaként) feltüntetni:
A) Amennyiben a tábla mérete, vagy elhelyezkedése változik, abban az esetben az utódtáblá(ka)t új táblaként, új GN sorsszámmal kell
felvinni. (A GN sorszám a táblák egyedi azonosítója a programban, mely független az e-Kérelem sorszámtól.)
Az érintett tábla és az eltérő GN sorszámú utódtábla/táblák közötti kapcsolatot is meg lehet adni. (Bővebben a „Táblaadatok
szerkesztése, utódtábla megadása” c. fejezetben.)
B) Amennyiben a tábla mérete nem változik, de új hasznosítás/ új növény kerül vetésre, ill. telepítésre, abban az esetben az új
hasznosítást új táblasorban kell feltüntetni az előveteményt tartalmazó táblasorral megegyező GN sorszámmal.
C) Az egymást követő évben újravetett szántóföldi növények (pl. kukorica 2-3 évig tartó monokultúrás termesztése) esetén az újabb
vetéseket külön táblasorban („új főnövényként”) kell feltüntetni, kezelni, annak ellenére, hogy valódi főnövény váltás nem történik.
Ebben az esetben is megegyező GN sorszámmal kell az újabb táblasort feltüntetni.
D) Évelő kultúrákat (pl. lucerna), ültetvényeket, ill. gyepet minden gazdálkodási évben külön táblaként kell kezelni, így oldható meg a
gazdálkodási évenként eltérő adatok – pl. termés mennyiség, max. NPK, stb. - hozzárendelése az adott táblasorhoz. Az újabb táblasort
ebben az esetben is az előzővel megegyező GN sorszámmal kell feltüntetni.

5.1.1. Új tábla hozzáadása
Az alább részletezett funkcióval csak eltérő GN sorszámú táblákat lehet felvinni. (Adott gazdálkodási éven belül új másodvetést – azonos GN
sorszám mellett – a ikon segítségével lehet felvinni. Erről, valamint a gazdálkodási évek közötti táblamásolásról későbbi fejezetekben
olvashat bővebben.)
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Új tábla felvitelére a „Blokk kiválasztása” legördülő listából történő választást követően, a lap alján van lehetőség. (Táblaadatokat tartalmazó
CSV és XLS állomány feltöltésére is van lehetőség, melyről bővebben a „8.2. Fájlok kezelése” és az „5.1.4. Táblaváltozás (időpontok), évváltás
kezelésének összefoglalása” c. fejezetben olvashat.)
A rendszer automatikusan adja a GN táblasorszámot, mely gazdaság szinten a következő legkisebb érték, és az egyediség védelme érdekében
nem módosítható. Figyelem, a GN sorszám az e-Kérelem sorszámtól független!
Az (alap) blokkazonosító és a hasznosítás kiválasztása mellett a terület (ha) és a létrehozási/megszüntetési dátum megadása kötelező.
Az új tábla létrehozásának és megszüntetésének dátumaként a beállított gazdálkodási év kezdő és záró dátuma automatikusan beíródik, mely
értékek felülírhatók. A táblák nyitó és záró dátuma nem feltétlenül esik egybe a (gazdálkodási) évváltás időpontjával. (Bővebben az „5.1.4.
Táblaváltozás (időpontok), évváltás kezelésének összefoglalás” című fejezetben.)
A táblaadatokat tartalmazó XLS feltöltése során a rendszer átmenetileg az e-Kérelemben (kifizetési kérelemben) megadott hasznosítási
kódokat jeleníti meg. A növény/hasznosítás utólagos megadása ebben az esetben is szükséges.
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5.1.2. Táblalista megjelenítése
A táblalista megjelenítése az alábbi módon változtatható (lásd: következő ábra):
A. A felvitt blokkok legördülő listájára kattintva kiválaszthatók az adott blokkhoz tartozó táblák.
B. A „Táblák mutatása a beállított aktuális idő intervallum szerint ” opció alapbeállításon be van kapcsolva. Kikapcsolása esetén a
beállított időintervallumot nem érintő táblák is látszanak.
C. A nagyobb gazdaságok számára gyorsítja a betöltést, hogy először az első 50 tábla adatsora jelenik meg, majd oldalanként 50
táblasorból álló nézetek között lapozhatunk. Az összes tábla egyszerre történő lekérésének lehetősége is megmaradt.
D. Az oszlopfejlécekben található
jelre kattintva lehetséges a táblák sorba rendezése, pl. a következők szerint: e-kérelem
sorszám, blokkazonosító, hasznosítási kód, AKG/ÖKO kód, megjegyzés, valamint a táblák kezdő, ill. záró dátuma, stb.
E. A
ikon segítségével visszaállítható a táblák eredeti sorrendje.

E

A

B

C

D
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A GN tábla sorszám oszlopban található adatok (pl.
) sorrendben a következők:
- tábla GN sorszáma
- tárgyidőszak (első) éve: „14”: 2014/2015 gazd. évhez tartozó tábla; „16”: 2016. évhez tartozó tábla
Annak pontos megadása, hogy az adott tábla mely gazdálkodási évhez tartozik, többek között az összesítő naplóoldalak (GN02GN06) megfelelő nyomtatásához elengedhetetlen!
- főnövény [f] /másodvetés [m]
A másodvetés zöld háttérszínnel jelenik meg.
A Hasznosítási kód oszlopban sötét színnel a saját növénylista alapján megadott, a GN-ben alkalmazandó hasznosítási kódot, míg szürkével egy
korábbi, az XLS betöltés alapján képzett hasznosítási kódot jelöljük (ez utóbbi csak segítségképpen szerepel).
A kezdő és a záró dátumok esetén a jel a dátumok megadásának hiányát vagy az aktuális dátumhoz képest már lezárult táblákat jelzi.
Az eKérelem sorszám fölé történő egérmozgatással az adott tábla részletes adatszerkezete áttekinthető módon megjeleníthető.
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5.1.3. Eszközök, táblák csoportos szerkesztése
Az eszközök oszlopban lévő ikonokkal lehetséges:
-

térképrajzot készíteni (nem készült térképrajz / készült térképrajz (MVH EOV koordináták) / készült térképrajz
(WGS V2 koordináták)/ készült térképrajz (WGS V3 koordináták). A térképrajz készítése a „11. Térkép funkció” c. fejezetben kerül
részletezésre.

-

a táblaadatokat részletesen szerkeszteni, módosítani, az utódtábla-kapcsolatot megadni;
másodvetést felvinni / új főnövényt hozzáadni (azonos GN sorszám mellett);
VM vis maior eseményt hozzáadni;
TV talajvizsgálati eredményeket felvezetni (Bővebben a „7.1. Tápanyag-gazdálkodási Terv (TGT)” c. fejezetben.);

-

táblát törölni (Abban az esetben lehet táblát törölni, amennyiben az adott tábla nem része a KET-nek, és nincs naplóbejegyzés
hozzáfűzve.);

-

-

táblákat kijelölni csoportos szerkesztésre -

, vagy csoportos törlésre -

;

naplóbejegyzést készíteni (Erről bővebben a „6. A GN07, GN08, GN09, GN10, GN11 és a GN12 naplóbejegyzés készítése” c.
fejezetben.).

Táblaadatok egyedi szerkesztése, utódtábla megadása
ikonnal lehet táblaadatokat szerkeszteni és megadni az egyéb táblaadatokat, többek között a tápanyag-gazdálkodási terv (TGT)
készítéséhez szükséges alapadatokat. (Egyes táblaadatok csoportosan, vagyis több táblában egyszerre is szerkeszthetők. A csoportos
szerkesztés későbbi fejezetben kerül részletezésre.)
Főbb információk a „Tábla adatainak szerkesztése” felülettel kapcsolatosan:
A) A Tábla változás vezetés link segítségével adható meg az érintett tábla (eltérő GN sorszámú) utódtáblája, ill. utódtáblái, mely a „GN17
Táblavezetés” előírás miatt szükséges. A link csak a dátum szerint már megszűnt tábla esetén jelenik meg. A megszűnt táblával azonos
blokkazonosítóval rendelkező táblák közül a Betesz gomb segítségével választhatók ki az utódtáblák. Figyelem, az utódtáblák
megadása csak az elhelyezkedésben, ill. a táblaterületben történt változás (pl. táblák összevonása, táblafelosztás, egyéb méretbeli
változás) esetén szükséges! Amennyiben a tábla mérete nem változik, csak az adott gazdálkodási éven belül új hasznosítás
18

B)
C)
D)
E)

(másodvetés/új főnövény) kerül kialakításra, akkor azt a táblasoros adatok eszköztárában, az érintett sorban található
jelre
történő kattintás segítségével lehet megadni!
Figyelem, a hasznosítás/faj/fajta lista a saját növények megadása esetén töltődik fel! (Bővebben a „4.3. Növények” c. fejezetben.)
Figyelem, csak a KET-hez nem kapcsolt tábla célprogramja módosítható!
A mérlegalapú és a talajvizsgálaton alapuló tápanyagszükséglet-számítás is elindítható a felületről. A Tápanyag-adatblokk mezőiről,
valamint a TGT készítő modulról részletesen a „7.1. Tápanyag-gazdálkodási Terv (TGT)” c. fejezetben olvashat.
Szántó esetén a szaporító anyaggal kapcsolatos adatokat lehet megadni, míg ültetvény esetén egyéb adatokat (sor- és tőtáv,
állománysűrűség, telepítés éve, madárodú, rovarcsapdák száma) kéri a rendszer.

A
B

C
D

E
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Új főnövény/másodvetés hozzáadása
Egy adott táblához új főnövény, ill. másodnövény hozzáadása a táblasor végén található
ikonra történő kattintást követően lehetséges. A
megjelenő felületen a kapcsolat típusát (Másodvetés/Új főnövény) és az új hasznosítást lehet megadni.
A hozzáadott új főnövény, ill. másodnövény az érintett tábla adataival megegyező értékekkel (azonos GN sorszámmal és azonos gazdálkodási
évvel!), új (al)táblasorként jelenik meg.

Vis Maior bejegyzés hozzáadása VM
Vis maior (VM) bejegyzés készítésére is van lehetőség. Legalább az érintett terület nagysága és a vis maior ok megadása kötelező. Új vis maior
bejegyzés hozzáadása csak az előző bejegyzés törlése után történhet. Amennyiben a vis maior hasznosítás (VM hasznkód) nem kerül
megadásra, a GN prg. – a földhasználati terv készítése esetén – PIH01 hasznosítású területként kezeli.

Táblák törlése
Figyelem, táblát csak abban az esetben lehet törölni, amennyiben a tábla nem része a KET-nek, ill. nem kapcsolódik hozzá naplóbejegyzés!
1.

ikonra történő kattintást követően a feljövő oldalon a törölni kívánt tábla KET és naplóbejegyzési kapcsolatainak számát jeleníti meg
a program. A tábla addig nem törölhető, amíg az kapcsolattal rendelkezik. Ebben az esetben a tábla státuszát jelző cellában ez az üzenet
jelenik meg: „ Tábla a kapcsolata(i) miatt nem törölhető”.
2. Amennyiben a tábla nem rendelkezik kapcsolattal, abban az esetben az alábbi üzenet olvasható a státusz cellában: „ A tábla
törölhető”. A törlés szándékának megerősítését (a
ikon bejelölését és a Mehet gombra történő kattintást) követően kerül törlésre a
tábla.
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Táblák csoportos szerkesztése
(A naplóbejegyzések több táblához egy menetben történő hozzáadása a „6.3. Csoportos naplózás” c. fejezetben kerül részletezésre.)
A táblák adatainak egy menetben történő módosítására, valamint táblák csoportos törlésére is van lehetőség.
Figyelem, csoportos szerkesztés esetén az ellenőrzés ki van kapcsolva, ezért javasoljuk, hogy ezt a funkciót körültekintően vegyék
figyelembe!
A táblák csoportos szerkesztésének a menete a következő (lásd: ábra):
1. A csoportos szerkesztésben szerepeltetendő táblák kiválasztása
a) Az egy menetben szerkeszteni kívánt táblákat a
jelzésű oszlopban található
négyzet bejelölésével egyenként lehet
kiválasztani.
b) A táblasoros lista alján található „Összes kiválasztása szerkesztésre” felirat mellett található „+” jelre történő kattintás
segítségével az összes tábla kiválasztható szerkesztésre. A „–” jellel a kiválasztásokat lehet visszavonni egy menetben.
2. A módosítandó adatmező kiválasztása
A csoportosan módosítani kívánt táblák bejelölését követően a módosítani kívánt adatmező listából történő kiválasztása szükséges.
Csoportosan az alábbi adatmezők szerkeszthetők (Az idézőjelben a megadható érték(ek), ill. a megadási formátumot jelző példa
szerepel):
Dátum adatok
- Kezdő dátum / Záró dátum: a tábla létesítésének és megszüntetésének dátuma (pl.: „2014-09-21”)
- Év: tárgyidőszak (első) éve (pl.: „2016”)
- Tábla másolása: Új tábla létrehozása. Az érintett táblák adataival megegyező értékekkel – így azonos GN sorszámmal - új
táblasorként jelenik meg. (A tárgyidőszak első évet kell megadni tábla másolása esetén, pl.: „2017”.)
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Blokk adatok
- Blokkazon / Blokkazon2 / Blokkazon3 (pl.: „QHP59L13”)
- Blokk2 kezdet / Blokk3 kezdet (pl.: „2015-01-01”)
- Nitrát másolása blokkból: az adott táblához rendelt legutolsó MePAR blokk nitrát adatát hozza át a NITR oszlopba
- Blokk utolsó elsőbe: az utolsó (legfrissebb) blokk alapblokként jelenik meg, a 2. és a 3. blokk törlésre kerül. (A 2016. évbe
történő tábla másolás után célszerű használni.)
Sorszámok
- e-Kérelem 1. sorszám (fő)/e-Kérelem 2. sorszám (előző) (pl.: „10”)
- KET sorszám (pl.: „15”)
- KET azonosító (pl.: „80040418”)
- Sorrend
Támogatás igény: SAPS, TKT, NATURA, THÉT igény és EFA jelölés (igényel: „1”, nem igényel: „0”)
Egyéb
- Tábla elnevezés
- Tábla megjegyzés
- Megjegyzés névbe másolása
- Fő/másod (fővetés: „1”, másodvetés: „2”)
- Öko terület (tanúsított ökológiai terület: „1”, NEM tanúsított ökológiai terület: „0”)
- Saját növény ID: Az egyes növényhez/hasznosításhoz rendelt rendszerazonosító - ID – megadása szükséges.
(Az Alapadat/Növény menüben található az egyes hasznosításhoz a program által automatikusan rendelt Rendszer ID.)
- Csávázószer kódja: A PN (Permetezési Napló) ÁNYK XML előállítása részeként a csávázószer kódjának megadása a NÉBIH codes.
xsl állomány alapján (A PN ÁNYK XML előállításáról részletes leírás a „8.1. Excel / XML export” c. fejezetben található.)
- Tart.hely azon.: Az állatjóléti telepi munkanapló vezetése esetén a legelőterületek tartáshely azonosítóinak megadása
- Tervezett termés/Teljesült termés (pl.: „0” „3.5” „8”)
- Teljesült termés napló szerint: Termés értékének áthozatala a napló betakarítás típusú műveletéből a Teljesült terméshez
- Aranykorona
- Minőségi osztály
- Tábla jelszó
AKG
- AKG célprogram kód (TECS1-TECS16: „1”-„16”, ÖKO szántó: „OKO1”, ÖKO gyep: „OKO2”, ÖKO ültetvény: „OKO3”)
- AKG terület (pl.: „3.6”)
- Ültetvény odú / Ültetvény csapda
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Tér adatok
- Helyrajzi szám
- EOV koordináta / TTER 2011 EOV_MVH
- WGS V2 / WGS V3
- MVH EOV -> WGS V2: A táblák MVH EOV koordináta pontjait automatikusan WGS V2 koordináta pontokká konvertálja
- MVH EOV eltolt forrás -> WGS V3
- MVH EOV forrás -> WGS V3
- WGS V2 -> WGS V3
- Csoportos térkép: A táblák poligonjait egy térképnézetben jeleníti meg
NPK
- N / P2O5 / K2O / N nitrát: Maximálisan kijuttatható NPK, ill. Nitrát rendelet által megengedett max. N érték (pl.: „0” „30” „75.5”)
- Tápterv teljesült: Tápanyag-gazdálkodási terv teljesülése (teljesült: „1”, nem teljesült: „0”)
- Tápterv dátum: Tápanyag gazdálkodási terv készítésének dátuma (pl.: „2014-09-15”)
- Tápterv alap (mérlegszámítás:”1”; talajmintavétel: ”2”; levélanalízis: ”3”; ”; talajmintavétel és levélanalízis együtt: ”2,3”)
- TGT emlékeztető: Talajvizsgálat alapú TGT elkészítését követően a TGT-k megjelenítése HTML formátumban
- Termőhely típus: („Mezőségi talajok”, „Erdőtalajok”, „Kötött réti talajok”, „Laza és homoktalajok”, „Szikes talajok”, „Sekély
termőrétegű talajok”)
Napló
- GN07 – GN12 létrehozása: A naplóbejegyzések több táblához egy menetben történő hozzáadása a „6.3. Csoportos naplózás” c.
fejezetben kerül részletezésre.
- GN07 nyomtatás: A kiválasztott táblák GN07 naplóbejegyzéseinek megjelenítése HTML formátumban. (A GN07 részeként a
GN10, GN12 bejegyzések is megjelennek.)
Vis maior: VM hasznkód (pl.: „PIH01”, „IND23”)

1.a

3.

2.
4.
1.b
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3. Kezdő érték megadása (Használata nem kötelező a csoportos szerkesztés során.)
Hatására a következő értékmegadó űrlapon az itt kitöltött adatot fogja minden táblánál felkínálni a program. Bizonyos mezőknél
érdemes odafigyelni a pontos formátumra, például dátum esetén ÉÉÉÉ-HH-NN, évszámnál (tárgyidőszak és táblamásolás) ÉÉÉÉ. A "Saját
növény ID" értéke az Alapadat/Növény Rendszer ID mező átmásolásával adható meg; stb.
Táblamásolásnál a cél tárgyidőszak éve (pl.: „2017”) beírandó.
4. Az értékmegadó űrlap elküldése
A „Mehet” gombra történő kattintást követően a megjelenő felületen (értékmegadó űrlapon) a program listázza a kiválasztott táblákat,
a módosítandó adatmezőben szereplő, korábban megadott „régi értékeket”, valamint amennyiben a kezdő érték megadásra került, az
is beíródik az „új érték” mezőbe, amely felülírható. Az új értékek megadását követően a „Mentés” gombra kell kattintani, mely által az
űrlap csoportosan menthető.
Az érték, ill. a kezdőérték megadása esetén fölösleges szóköz (space karakter) ne forduljon elő!

Táblák csoportos törlése
Figyelem, táblát csak abban az esetben lehet törölni, amennyiben a tábla nem része a KET-nek, ill. nem kapcsolódik hozzá naplóbejegyzés!
1. a) Az egy menetben törölni kívánt táblákat a táblasorok végén, a
jelzésű oszlopban található
négyzet bejelölésével lehet
kiválasztani.
b) A táblasoros lista alján található „Összes kiválasztása törlésre” felirat mellett lévő „+” jelre történő kattintás segítségével az összes
tábla kiválasztható törlésre. A „–” jellel a kiválasztásokat lehet visszavonni.
2. A táblasoros adatok alatt található
ikonra történő kattintást követően a feljövő oldalon a törölni kívánt táblák kapcsolatainak
számát jeleníti meg a program.
A KET, ill. naplóbejegyzési kapcsolattal rendelkező táblák nem törölhetők. Ebben az esetben a tábla státuszát jelző cellában ez az üzenet
jelenik meg: „ Tábla a kapcsolata(i) miatt nem törölhető”. Amennyiben a tábla nem rendelkezik kapcsolattal, abban az esetben az
alábbi üzenet olvasható a státusz cellában: „ A tábla törölhető”.
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3. A törlés szándékának megerősítését (a
kapcsolattal nem rendelkező táblák.

ikon bejelölését és a Mehet gombra történő kattintást) követően kerülnek törlésre a

5.1.4. Táblaváltozás (időpontok), évváltás kezelésének összefoglalása
Az alábbiakban rövid összefoglalás olvasható a táblák dátumainak beállításával és az évváltással kapcsolatos legfontosabb teendőkről.
Egy adott tábla új táblasorban (új táblaként) történő megjelenítésének szükségessége az „5.1. Tábla” c. fejezet elején került részletezésre. (A
dátumkezelés, az új tábla, ill. az új főnövény/másodvetés hozzáadásának technikai útmutatóját az 5.1.1, valamint az 5.1.3. - fejezet
tartalmazza.)
Először is fontos megérteni a Web-GN rendszer alapvető logikáját, amivel az időpontokat kezeljük:
1. Egyrészről a rendszerben szükséges megadni a táblák nyitó és záró dátumát, amely dátumok nem feltétlenül esnek egybe a
(gazdálkodási) évváltás időpontjával (jan. 1., ill. dec. 1.). Amennyiben egy adott évhez tartozó növény (pl.: őszi búza) vetése, trágyázása
az előző naptári évben történt, akkor az adott tábla kezdő dátumát annak megfelelően előre kell hozni.
Ezt a csoportos tábla adat szerkesztés funkcióval az egész gazdaságra vonatkozóan akár egy-egy gombnyomással is megtehetjük, de
táblánként egyesével is lehetséges. A beállításkor figyelemmel kell lenni arra, hogy az utódtábla kezdődátuma egy nappal kövesse a
korábbi tábla záró dátumát.
A 2015.09.01. és a 2015.12.31. közötti időszakot a táblák záró dátumának meghosszabbításával, ill. a 2016. évi táblák kezdő dátumának
előrehozásával fedjék le.
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2. Másrészt a GN-ben azt az időszakot (naptári/gazdálkodási évet) kell kiválasztani, amelyben dolgozni szeretnénk. Az időszak
kiválasztásának hatására csak az adott időszakban "élő" táblák leszűrhetők/jeleníthetők meg a tábla és a KET listákban, valamint a
nyomtatási és ellenőrzési funkciók is ennek megfelelően működnek.
Az új gazdálkodási/naptári évbe lépés nem valami új és üres adatbázisba lépést jelent, hanem csak egyszerűen egy időszak szerinti
nézet-szűrés váltást!
3. Harmadrészt a naplóbejegyzést a valóságnak megfelelő dátummal kell felvinni,
 amennyiben ez kívül van a tábla élettartamán, akkor a rendszer ezt nem engedi.
 amennyiben ez kívül van a belépéskor beállított naplózási időszakon, akkor a rendszer erre figyelmeztet.
Ha például egy tábla élettartama két naptári évet is érint (pl. az őszi vetés miatt az ősz búzára jellemző), akkor egyazon tábla - komplett
adatsora - szerepel mindkét időszakba való belépéskor. Két naptári évet érintő tábla esetén a naplóbejegyzéseket tartalmazó lapok (GN07GN12) nyomtatása esetén csak a beállított naptári évhez tartozó bejegyzések kerülnek nyomtatásra.
Az évek közötti táblamásolás és az e-Kérelem XLS szerinti aktualizálása az alábbi fő lépések szerint lehetséges:
1.) A táblák csoportos másolása a Gazdálkodás/Tábla nézetben a másolandó táblák bejelölésével, a „Tábla másolás” csoportos műveleti
mező kiválasztásával és az új naptári év (pl.: 2017) megadásával lehetséges. (A táblák csoportos szerkesztését az 5.1.3. fejezet
részletezi.)
- A tápanyag adatblokk (TGT alapja és ideje, TGT teljesült, max. NPK, terméshozam terv/tény) és a szántóföldi hasznosítás esetén a
szaporító anyag típusán kívül a tábla összes adata másolásra kerül.
- A másolandó táblák bejelölése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az adott gazdálkodási évhez tartozó összes tábla be legyen
jelölve („Oldalak lapozása: Összes” opció beállítására figyelni!), és az azt megelőző évből „átlógó” táblák pedig ne kerüljenek másolásra.
2.) Átlépés az új naptári évbe (évváltás)
3.) Amennyiben blokkváltozás történt, abban az esetben az új blokkazonosítókat (a blokkadatok felvitelét követően) a másolt táblákhoz
kell rendelni.
4.) A másolt táblák hasznosítását is csoportos művelet segítségével lehet pontosítani.
5.) Az AKG-s másolt táblákat a KET-hez is hozzá kell rendelni.
Amennyiben az e-Kérelem XLS alapján történik a táblaadatok aktualizálása, abban az esetben a 3.) pontban részletezett lépés után kell az
alábbiakat végrehajtani:
Az e-Kérelem felületről letöltött XLS-t a programba való feltöltés után lehet futtatni. (A feltöltés és a futtatás is az érintett év kiválasztását
követően történjen. A beállított év, az XLS-ben szereplő blokkazonosító és táblaméret (ha) alapján frissíti a program a táblákat.
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Amennyiben nem talál az XLS-ben szereplő paraméterekkel rendelkező táblát a program, azt új táblaként, új GN sorszámmal fogja beszúrni
a naplóba.
A hasznosítási kód mind a frissített, mind az újonnan beszúrt táblák esetén szürke színnel fog megjelenni, mely alapján az Alapadat/Növény
menüben megadott hasznosítást/növényt kell a táblához kapcsolni. A hasznosítás/növény kapcsolását a prg. automatikusan elvégzi,
amennyiben a csoportos művelet - „Saját Növény (ID)” funkció használata során a kezdő értékként a „hasznkod” kerül megadásra.
Amely átmásolt tábla esetén a hasznosítás nem jelenik meg szürke színnel, az a tábla nem került frissítésre, és (a csoportos művelettel)
törölhető a táblalistából.

5.2.

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület - KET

5.2.1. Új KET hozzáadása
Felvitt blokk megléte esetén lehet új KET-et felvinni. A blokk kiválasztása és az adatok megadása a táblához hasonló módon történik. Továbbá
lehetőség van a KET adatok feltöltésére is. (Bővebben a „8.2. Fájlok kezelése” c. fejezetben.)

5.2.2.

KET-lista megjelenítése

A felvitt KET-ek megjelenítése az alábbi módon változtatható:
A. A felvitt blokkok legördülő listájára kattintva kiválaszthatók az adott blokkhoz tartozó KET-ek.
B. Az aktuális időintervallum szerint is megjeleníthetők a KET-hez kapcsolt táblák, mely a „Táblák mutatása a beállított aktuális idő
intervallum szerint ” opció bejelölésével hajtható végre.
C. A „Lap betöltés gyorsítása ” opció bejelölésével a későbbi KET-lista megjelenítése gyorsítható, melynek használata a nagyobb
méretű gazdaságoknál ajánlott. Használata során a táblákhoz tartozó naplóbejegyzések száma nem fog megjelenni.
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D. Az oszlopfejlécekre kattintva lehetséges a KET-ek sorba rendezése KET sorszám és azonosító, blokkazonosító, jogcím, valamint KET
név szerint is.

A

B

C

D

5.2.3. Eszközök
A KET-hez csatolt táblák főbb adatai is megjelennek a KET-soros listában.
A táblákhoz kapcsolódóan az alábbi műveletek végezhetők el:
-

a táblaadatokat tartalmazó sor elején található jellel a táblák adatai módosíthatók.
a táblára vonatkozóan naplóbejegyzést lehet készíteni. Az adott táblához tartozó naplóbejegyzések számát a Naplózás oszlop
értéke mutatja, amennyiben a „Lap betöltés gyorsítása” opció nincs bejelölve.

Az eszközök menüben található ikonok segítségével az alábbi műveleteket lehet elvégezni:
-

poligon rajz megjelenítése
KET adatainak szerkesztése, módosítása
KET-törlése. Figyelem, törölni csak tábla nélküli KET-et lehet! (A KET-ek csoportos törlése is lehetséges, lásd később.)
KET-t kijelölése csoportos szerkesztésre, ill. csoportos törlésre
A célprogramtól függően a KET-re vonatkozó összefoglaló naplóoldal (GN02-től GN05-ig) HTML formátumba történő nyomtatása
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KET-adatok szerkesztése
Az eszközmenüben található
ikonra történő kattintást követően megjelenő KET szerkesztés modulban lehet a KET-adatokat szerkeszteni.
Továbbá itt lehet a KET-hez táblá(ka)t csatolni. Csak azonos blokkazonosítóval és jogcím/célprogram kóddal rendelkező KET és tábla fűzhető
össze, illetve csak ezeket jeleníti meg a program. A „Kapcsolt táblák” mezőben található táblalista-elemek kijelölésével (több listaelem
kijelölése, ill. eltávolítása a ’CTRL’ gomb lenyomása mellett az egér bal gombjával való klikkeléssel) lehetséges.
Figyelem, jogcímet csak táblakapcsolat nélküli KET esetén lehet módosítani!

KET-ek törlése
Az
ikonra történő kattintást követően a feljövő oldalon a törölni kívánt KET kapcsolatainak számát jeleníti meg a program. A KET addig nem
törölhető, amíg az táblakapcsolattal rendelkezik. Ebben az esetben a KET státuszát jelző cellában ez az üzenet jelenik meg: „ A KET a
kapcsolata(i) miatt nem törölhető”.
Amennyiben a KET nem rendelkezik kapcsolattal, abban az esetben az alábbi üzenet olvasható a státusz cellában: „ A KET törölhető”. A törlés
szándékának megerősítését (a
ikon bejelölését és a „Mehet” gombra történő kattintást) követően kerül törlésre a KET.
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Csoportos KET műveletek
A táblák és a KET-ek csoportos összerendezése
A KET lista alján található Tábla és KET adatok csoportos összerendezése linkre kattintva, majd a feljövő oldalon a megerősítést (a
ikon
bejelölését, majd a Mehet gombra történő kattintást) követően a táblák egy menetben a KET-ekhez rendelhetők, amennyiben ezt megelőzően
a csoportos szerkesztési művelettel a táblákhoz rendeltük a KET-ek sorszámát vagy a 8 számjegyű azonosítóját (lásd: táblák csoportos
szerkesztése), vagy ezen adatok az eK excel feltöltését követően a tábláknál megjelentek.

KET-ek csoportos szerkesztése
A KET-ek csoportos szerkesztésének a menete a következő:
1. A csoportos szerkesztésben szerepeltetendő KET-ek kiválasztása
a) Az egy menetben szerkeszteni kívánt KET-eket a szerkesztési ikon után található
négyzet bejelölésével lehet kiválasztani
b) A KET-soros lista alján található „Összes kiválasztása szerkesztésre” felirat mellett található „+” jelre történő kattintás
segítségével az összes tábla kiválasztható szerkesztésre. A „–” jellel a kiválasztásokat lehet visszavonni egy menetben.
2. A módosítandó adatmező kiválasztása
A csoportosan módosítani kívánt KET-ek bejelölését követően a módosítani kívánt adatmező listából történő kiválasztása szükséges.
Csoportosan az alábbi adatmezők szerkeszthetők (Az idézőjelben a megadható érték(ek), ill. a megadási formátumot jelző példa
szerepel):
- KET azonosító (pl.: „80040418”) és KET sorszám (pl.: „5”)
- Saját elnevezés
- KET kezdő dátum / KET záró dátum: a KET létesítésének és megszüntetésének dátuma (pl.: „2016-01-01”)
- Blokkazon / Blokkazon2 / Blokkazon3 (pl.: „QHP59L13”)
- Blokk2 kezdet / Blokk3 kezdet (pl.: „2015-01-01”)
- Hasznjog ID (Tulajdon: „1”, Földhaszonbérlet: „2”, Szívességi földhasználat: „3”, Vagyonkezelő: „4”, Vegyes: „5”, Haszonkölcsön:
„6”, Egyéb: „7”, Közeli hozzátartozó: „8”)
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3. Kezdő érték megadása (használata nem kötelező a csoportos szerkesztés során)
Hatására a következő értékmegadó űrlapon az itt kitöltött adatot fogja minden kiválasztott KET esetén felkínálni a program.
4. Az értékmegadó űrlap elküldése
A „Mehet” gombra történő kattintást követően a megjelenő felületen (értékmegadó űrlapon) a program listázza a kiválasztott KETeket, a módosítandó adatmezőben szereplő, korábban megadott „régi értékeket”, valamint amennyiben a kezdő érték megadásra
került, az is beíródik az „új érték” mezőbe, amely felülírható. Az új értékek megadását követően a „Mentés” gombra kell kattintani,
mely által az űrlap csoportosan menthető.

KET-ek csoportos törlése
1. a) Az egy menetben törölni kívánt KET-eket a törlési ikon
után található
négyzet bejelölésével lehet kiválasztani.
b) A KET-lista alján található „Összes kiválasztása törlésre” felirat mellett található „+” jelre történő kattintás segítségével az összes KET
kiválasztható törlésre. A „–” jellel a kiválasztásokat lehet visszavonni.
2. Az
ikonra történő kattintást követően a feljövő oldalon a törölni kívánt KET-ek kapcsolatainak számát jeleníti meg a program.
A tábla, ill. naplóbejegyzési kapcsolattal rendelkező KET-ek nem törölhetők. Ebben az esetben a KET státuszát jelző cellában ez az
üzenet jelenik meg: „ KET a kapcsolata(i) miatt nem törölhető”. Amennyiben a KET nem rendelkezik kapcsolattal, abban az esetben az
alábbi üzenet olvasható a státusz cellában: „ A KET törölhető”.
3. A törlés szándékának megerősítését (a
ikon bejelölését és a Mehet gombra történő kattintást) követően kerülnek törlésre a
kapcsolattal nem rendelkező KET-ek.
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5.3. Állatállomány
5.3.1.

GN állatállomány

A Gazdálkodás/Állatállomány/GN állatállomány menüben az állatcsoportok létrehozása után a listába felvitt állatcsoportokkal az alábbi
műveleteket lehet elvégezni:
-

az állatcsoport adatainak szerkesztését, módosítását követő mentés

-

az állatcsoport változásának nyilvántartása, naplózása,
az állatállomány-változási nyilvántartás (GN14) HTML-ben történő megjelenítése,
állatcsoport törlése. Figyelem, törölni csak naplóbejegyzés nélküli állományt lehet!
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Tartásmódra vonatkozó rövidítések jelentése:
ALM: Almos, MAL: Mélyalmos, HIG: Hígtrágyás, LEG: Legeltetéses, KAR: Karám/kifutós, EGY: Egyéb
A 2016. év előtt vezetett állatállományok naplózása 2016. évtől nem folytatható, új állatcsoport létrehozása szükséges!
Az állományváltozás bejegyzését a változás típusának, mennyiségének (darabszámának) és idejének (hónap) megadásával végezhetjük. A
rendszer kiszámolja a további szükséges adatokat (aktuális számolt darabszám, állategység). Figyelem, az állományváltozás évszáma a
naplószinten beállított év szerint jelenik meg, így a változás idejének megadása során csak a hónap kiválasztása szükséges!

Eszközök:

naplóbejegyzés módosítása,

naplóbejegyzés törlése.

Valamely állományváltozási bejegyzéshez kapcsolódóan lehet megadni az év folyamán keletkezett istálló vagy hígtrágya mennyiséget.
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5.3.2.

Nitrát állatállomány

A 2016. naptári évtől NEM alkalmazandó funkció!
A 2016. évet megelőző időszakra vonatkozóan a nitrát-rendeletnek (59/2008/FVM r.) megfelelő állatkorcsoportokat a
Gazdálkodás/Állatállomány/Nitrát Állatállomány oldalon kell felvinni, valamint ezekhez az éves híg- és istállótrágya mennyiségeket megadni, a
tartásmódot és az állattartó telepet kijelölni.
Továbbá a GN15 (Állatállomány összesítő) nyomtatásához szükséges adatokat is itt lehet megadni, melynek a nyomtatása esetén a
Segédműveletek/Nyomtatás/Kiválasztásos menüben a „
GN15n” bejelölése szükséges.
Figyelem, az állatállomány évszáma a naplószinten beállított gazdálkodási év szerint jelenik meg!

A tartásmód esetén több listaelemet a billentyűzet „CTRL” gomb lenyomása mellett az egérrel lehet kijelölni.
Eszközök:

naplóbejegyzés módosítása,

naplóbejegyzés törlése.

A nitrát jelentéshez szükséges további lépés a „10. Nitrát adatszolgáltatás” c. fejezetben részletezve megtalálható.
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5.3.3.

ENAR GN

A Gazdálkodás/Állatállomány/ENAR->GN menüben elérhető modul célja a GN szarvasmarha-állomány szinkronba hozatala az ENAR-ral
(http://www.enar.hu).
A modul lehetővé teszi az ENAR-ból lementett és a GN rendszerbe betöltött tenyészet-egyed adatok alapján az állatállomány-vezetési GN
űrlapok generálását, illetve a web-GN-ben vezetett nyilvántartások kontrollját, valamint az adatok folyamatos frissítését az ENAR-ból havonta
levett állomány rátöltésével.
ENAR-adatok (HTML) exportálásának lépései:
(Tenyészetenként az egyed- adatok kinyerése)
1.)
A
Gazdálkodás/Állatállomány/ENAR->GN
menüben
kattintás az „ENAR.HU kapcsolódás, adatletöltés>>”
linkre
2.)
ENAR.HU felhasználónév és jelszó megadása a megjelenő
oldalon (Amennyiben az Alapadat/Ügyfél menüben a
felhasználói név és jelszó elmentésre került, akkor a
cellában ezen adatok jelennek meg, melyek itt is
módosíthatók.)
3.)
Kattintás az „Enar.hu bejelentkezés” gombra
4.)
Tenyészetazonosító megadása, vagy adatfrissítés esetén
kiválasztása a legördülő listából
5.)
Kattintás az „Enar.hu egyedlista megnyitás” gombra
6.)
A leválogatott egyedlistát tartalmazó enar.hu weboldal
mentése (A weboldalra kattintás jobb egérgombbal,
„Mentés másként” opció kiválasztása, majd „Weboldal -teljes” típusú fájl mentése a saját gépre.)
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ENAR-adatok (HTML) importálásának lépései:
1.)
ENAR HTML állomány betöltése a Web-GN-be (Segéd műveletek/Fájlok kezelése menü)

2.)

A feltöltött HTML állomány futtatása a

ikonnal, majd a ’Mehet’ gombbal adatbázisba mentése.

Használat:
Az állomány - tenyészetenként és korcsoportonként történő – listaszerű lekérdezése, valamint a havi változásának (GN14) megjelenítése a
Gazdálkodás/Állatállomány/ENAR->GN menüben lehetséges:
A)
Állomány kiválasztása (tenyészet, fajta, korcsoport és esetleg ivar megadása)
B)
Alapesetben a belépés szerinti (gazdálkodási) év időintervallumát veszi figyelembe a program. A dátum beállítása esetén
lehetőség van egy adott napra vonatkozóan lekérdezni az egyedlistát. Továbbá lehetőség van a belépés szerinti gazdálkodási év
intervalluma szerinti első év teljes naptári évére, vagy bármely hónapjától kezdődő GN14 kimutatás előállítására.
C)
Az egyedlista lekérése esetén ki lehet választani a kikerülés típusát (Státusz), a listarendezés alapját és sorrendjét (ASC–
növekvő, DESC-csökkenő), majd az „Egyedlista lekérése” gombbal indítható. A GN kimutatás indításához nem használandó.
D)

GN14 kimutatás megjelenítése a

A1

A2

ikonra történő kattintással lehetséges (Az egyedlista korrigálása után is megjeleníthető.)

B

C1

C2

C3
C4
D
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Az egyedlista lekérése esetén csoportos szerkesztésre van lehetőség, az alábbiak tekintetében:
- Bekerülés ideje
- Kikerülés oka (ENAR szöveges vagy GN ID): „értékesítés (saját fogyasztás is)” -> GN id: 11; „elhullás / kényszervágás” -> GN id: 10
- Megjegyzés
A csoportos szerkesztés lépései:
A)
Az egyedek listájából a korrigálandó sorok kijelölése:
A találati listában egy gombnyomással kiválasztható az összes egyed a ’+’ gombra kattintással, illetve az összes jelölés kivehető a
’–’ gombbal.
B)
C)

A módosítandó érték kiválasztása a legördülő menüből, majd az „Alap”-nál az érték megadása, végül szerkesztés gomb
Korrigálás után újabb állományváltozás lekérdezése

A1

B1
B2

B3

A2

A GN kimutatás felső táblázatának valamely rekordjához tartozó - hó eleji nyitó és hó végi záró, valamint az egyes változások - értékei fölé
vezetve az egeret az értékhez tartozó egyedek listája egy buborék-szerű ablakban megjeleníthetők. Az adott értékre kattintva új lapon
megnyitható az adott értékhez tartozó egyedlista.
Az alsó táblázat a GN14 naplóoldalnak megfelelő formátumban mutatja az adott állatcsoport állományváltozását.
A tartásmód, az állattartó telep és a termelt trágyamennyiség megadását követően az állatállomány-vezetési adatai (GN14) a
ikon
segítségével elmenthetők. A „Mentett ENAR GN14 kimutatások listája” linkre történő kattintást követően a mentett listaelem törölhető, ill.
megnyitható. A GN14 kimutatást egyedileg a „Táblázat nyomtatása PDF-be
” link segítségével lehet kinyomtatni, ill. a mentett GN14
kimutatások csoportosan a Segédműveletek/Nyomtatás menüben a „GN14e” opció kiválasztásával jeleníthetők meg.
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5.3.4. Telepi munkanapló
Adatok előkészítése:
1.) Az ENAR-adatok exportálásának és importálásának lépéseit és az „5.3.3. ENAR GN” c. fejezet tartalmazza.
2.) A legelőterületekre vonatkozó adatokat a Gazdálkodás/Tábla menüben felvitt adatokból veszi át a program. A táblaadatok betöltése az
MVH e-Kérelem rendszeréből levett adatokkal, egy menetben lehetséges. Az e-Kérelem XLS betöltésével kapcsolatos részletesebb
leírást a „8.2. Fájlok kezelése” c. fejezet tartalmazza.
3.) A dolgozók felvitele és nyilvántartása a Web-GN rendszer Partner modul segítségével lehetséges. Ami lényeges, hogy a Forma (Típus)
legördülő listában a Telepi dolgozó (TMN) elemet kell kiválasztani.
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Használat:
1.) Belépés a Telepi Munkanapló modulba a Gazdálkodás/Állatállomány/Telepi Munkanapló menü választásával.
2.) Egyed adatok leszűrése:
A) Tenyészet kiválasztása: több tenyészettel rendelkező gazdálkodó esetén
B) Korcsoport: GN korcsoportbontásnak megfelelően
C) Ivar
D) Dátum: mainál korábbi dátum esetén a korcsoportnál az egyed lista beállított dátum szerinti leszűrése
E) Státusz (A kikerülés típusa)
F) Rendezés: a találati listából történő hatékonyabb válogatás érdekében a rendezési szempontok oszloponként tetszőlegesen sorba
állíthatók a nyíl le/föl gombokkal, valamint megadható, hogy emelkedő (ASC) vagy csökkenő (DESC) legyen a találati lista rendezése.
A CTRL billentyűzet gomb lenyomásával, az egérrel kijelölve több listaelem is választható rendezési szempontul.
G) A találati lista generálása az „Egyedlista” lekérése gombbal lehetséges.

A

B

C

D

E

F1
F2
G

3.) Egyedlista csoportos szerkesztése
A) A találati listában egy gombnyomással kiválasztható az összes egyed a ’+’ gombra kattintással, illetve az összes jelölés kivehető a ’–’
gombbal. A listában természetesen lehetséges az egyedenkénti leválogatás is. Ezt egy olyan megoldás gyorsítja, melynek használata
közben nem szükséges egyenként végig kattintgatni az egér gombjával a jelölőnégyzeteket, hanem elég csak – berajzolás szerűen végighúzni felettük az egeret (a pipák gyors kikapcsolása ugyanígy lehetséges).
B) A csoportos műveletben érintett egyedek kiválasztását követően a „Csoport létrehozása/Továbblépés a naplózásra”
ikonra kell
kattintani. Értelemszerűen amennyiben nem szükséges egyedeket kiválasztani (pl. TMN01, TMN02) akkor is erre a gombra kell
kattintani a naplózásba való belépéshez.
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A1

B

A2

4.) A naplózási felület az adatbeviteli mezővel nyílik meg. Ide betöltődnek az előző lépésben kiválasztott egyedek azonosító sorszámai (a
darabszámot a program számolja), valamint a beállított dátum és a tenyészetazonosító.
A) A naplóbejegyzés létrehozó felületen a bejegyzés típusát ki kell választani (TMN01 -> TMN05)
B) Ugyancsak legördülő listából választható ki a telepi dolgozó neve.
C) A dátumot, időpontot és megjegyzést minden naplótípusnál meg lehet adni.
D) Speciális adatmezővel rendelkezik a TMN03 naplótípus, ahol a csülökápolás kapcsán annak tartalma (Körmölés/Lábfürösztés)
választható ki, valamint csoportos – több egyedre vonatkozó - művelet esetében megadható az egy állatra jutó (átlagos) művelet
időtartama (percben).

A

B
C1
C2
D
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5.) Amennyiben a már korábban rögzített adatokat kívánjuk megtekinteni/szerkeszteni vagy esetleg törölni, akkor az adatbeviteli oldalon
található „Megtekintés, szerkesztés” linkre szükséges kattintani, amely betölti az adatmódosító felületet. A megtekintés, szerkesztés
oldalon soronként lehetséges a már felvitt adatok módosítása vagy törlése.

6.) Az adatbeviteli felületen a Naplóbejegyzés létrehozása

gombra kattintva menthető adatbázisba az adott bejegyzés.

7.) A naplójelentést előírt formátumban tartalmazó oldalt az adatbeviteli és a szerkesztési oldalról egyaránt meg lehet nyitni, a „Naplóoldal
nyomtatása” ikonra kattintva (HTML
vagy PDF
formátumban). Az aktuális naplótípusra vonatkozó adatok a jogszabály által előírt
formátumba nyomtathatók.
8.) A Legelőterület összesítőhöz szükséges a Web-GN rendszer Gazdálkodás/Tábla moduljában az érintett, tartáshely azonosítókkal
rendelkező, legelő céljaira hasznosított táblák esetében az azonosítót megadni. Az érintett táblák leszűrését követően mindez
csoportos művelettel, egy menetben is lehetséges (Bővebben az „5.1.3. Eszközök, csoportos táblaszerkesztés” c. fejezetben; Csoportos
szerkesztés során a „Tart.hely azon.” kiválasztása szükséges.) Amennyiben ez megtörtént, a szükséges naplójelentés (TMN04)
nyomtatható.
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5.4. Szerves trágya nyilvántartása
A Gazdálkodás/Szerves trágya oldalon a tároló adatainak felviteléhez egy legördülő listából ki kell választani a trágyatároló telepet
(trágyatároló jele), majd meg kell adni a tároló létesítmény tároló kapacitását, a tárolt szerves trágya típus kódját, trágya megnevezését
(istálló/híg), a mértékegységet (t/m3), a nulladik évi maradványt, valamint a tárolás módját. Az engedélyköteles tevékenységi hely (EH-KTJ)
számának, a telep blokkazonosítójának és EOV koordinátájának, valamint a nitrátérzékenységének feltüntetése a nitrát jelentés elkészítéséhez
szükséges.
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Figyelem, az új szervestrágya-tároló felvitele során a „Trágyatároló jele” legördülő listából csak akkor választható ki az alapadat,
amennyiben korábban megadásra kerültek a trágyatároló telephelyre vonatkozó adatok!
A Trágyatároló jele legördülő listából a „virtuális” trágyatároló kiválasztása abban az esetben szükséges, amennyiben nem történik saját
létesítményben trágyatárolás (pl. a trágya átvételét követően – tároló létesítményben történő tárolás nélkül – közvetlenül juttatják ki a szerves
trágyát). A „virtuális” (fizikailag nem létező) trágyatároló esetén csak az alábbi adatok megadása kötelező: szerves trágya típuskódja,
mértékegysége, valamint a trágya megnevezése.
A felvitt trágyatároló(k) esetén az eszközök oszlopban lévő ikonokkal az alábbi műveleteket lehet elvégezni:
az adott tároló szervestrágya mérlegére vonatkozó napló (GN13) nyomtatása,
-

a listában szereplő adatsor szerkesztése, módosítása (a sor szerkesztésének bekapcsolását/aktiválását adatokat szerkeszteni, majd a
adatsor törlése

ikon - követően lehet az

ikonra kattintva a változást rögzíteni),

az adott tároló szerves-trágya mérlegét, változásvezetését az előírásoknak megfelelően elkészíteni.

Az adott tároló sorában található
ikonra történő kattintást követően jelenik meg a változásvezetés modul, ahol a változás típusát
(keletkezett/ vásárolt/ kijuttatott/ átadott), valamint a kapcsolódó trágyamennyiséget és az évszámot (az adott gazdálkodási év első évét) kell
megadni.
A trágyavásárlás vagy -átadás naplózása esetén az átadó, ill. átvevő partnert ki kell választani a legördülő listából, valamint - kijuttatás esetén –
meg kell adni a felhasználás helyét (blokkazonosítóját) és annak nitrátérzékenységét.
Figyelem, a partnerlistából csak akkor választható ki az átadó/átvevő, ha a partnerek adatai az Alapadatok/Partner menüben feltöltésre
kerültek!
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6. A GN07, GN08, GN09, GN10, GN11 és a GN12 naplóbejegyzés készítése
A) Az adott táblára vonatkozó egyedi naplóvezetés a Tábla és a KET oldalról is indítható a napló ikonra
történő kattintással.
B) A megnyitott naplóvezetési oldalon az egyes naplótevékenységek közt a legördülő menü segítségével lehet választani (GN típusa mező).
C) Új naplóbejegyzés hozzáadása, valamint a felvitt bejegyzések szerkesztése/törlése funkciót az első sorban található linkek segítségével
váltogathatjuk (Új bejegyzés hozzáadása

vagy Megtekintés, szerkesztés

C

).

B

6.1. Új naplóbejegyzés hozzáadása
Fontos tudnivalók:
 A növényvédő szeres (GN10) és a trágyázási (GN12) bejegyzéseket a folyamatos műveletei naplóba (GN07) ne vigye fel, elkerülendő
a duplikálást! A GN10 és a GN12 naplóoldal adattartamát a program nyomtatáskor jeleníti meg a GN07 naplóoldalon is.
 Az adott tábla létesítési és megszüntetési dátuma közötti intervallumot érintő dátummal adható meg naplóbejegyzés.
 A saját művelet, növényvédő szer, termésnövelő anyagok listájának az Alapadatok menüben történő kialakításának elmaradása
esetén a naplózáshoz (GN07, GN10, GN12) szükséges egyes cellák nem tartalmaznak választható listaelemeket (Alapadat menüben
megadott listaelemeket: Műveleteim, Növényvédő anyagaim, Termésnövelő anyagaim - TNA/NPK)!
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A GN07 (agrotechnikai művelet) létrehozása során a legördülő listaelemből történő választás a speciális típusú (hivatkozott) műveletek esetén
elengedhetetlen (bővebben a „4.5. Műveletek” c. fejezetben). A legördülő listaelemek kiválasztása mellett és – a speciális műveletek
kivételével – a listaelemek választása helyett szabadszavas GN07-es műveletnév is megadható.
A GN09 (növényvédelmi megfigyelés) esetében a GN07-ben előzőleg az adott táblában létrehozott agrotechnikai műveletek közül lehet
legördülő listából választani (pl. gyomok kaszálása), míg GN10 (permetezés) esetében a szintén az adott táblában létrehozott GN09 adatsor(ok)
közül szükséges a legördülő listából választani.
A legeltetési (GN08) naplóbejegyzés létrehozása során a „GN Állatállomány” menüben létrehozott állatcsoportok vagy az „ENAR->GN”
modulban elmentett GN14 kimutatásokhoz tartozó állományok közül választhatunk.
Egy adott időpontban történő GN10 (permetezés) bejegyzéshez több szer is hozzárendelhető az „Új sor beszúrása >>” gombbal.

6.2. Naplóbejegyzés módosítása/törlése
A „Megtekintés, szerkesztés
” opció választása esetén az adott táblára, ill. GN típusra vonatkozóan felvitt naplóbejegyzések listáját lehet
megtekinteni.
(Továbbá a tábla-soros adatok „Napló” oszlopában szereplő művelet típusra kattintva közvetlenül betölthető az adott napló bejegyzéseket
módosító oldal.)
Eszközök menüben található ikonok szerepe:

-

a listában szereplő bejegyzés aktiválását (a sorhoz tartozó
ikonra kattintva a változást rögzíteni,

ikon bejelölését) követően lehet az adatokat szerkeszteni, majd a

-

új naplóbejegyzés hozzáadása funkció megjelenítése (hasonlóan az „Új bejegyzés hozzáadása

-

naplóbejegyzés törlése

” linkhez)
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6.3. Csoportos naplózás
A táblasoros adatokat megjelenítő felületről kiindulva (Gazdálkodás/Tábla menü), a táblaadatok csoportos szerkesztéséhez hasonlóan
naplóbejegyzések (GN07-tő GN12-ig) együttes hozzáadása is lehetséges az alábbi lépések szerint:
1. A csoportos naplózásban szerepeltetendő táblák kiválasztása
a) Az egy menetben naplózni kívánt táblákat a
jelzésű oszlopban található négyzet bejelölésével lehet kiválasztani.
b) A táblasoros lista alján található „Összes kiválasztása szerkesztésre” felirat mellett található „+” jelre történő kattintás segítségével az összes
tábla kiválasztásra kerül. A „–” jellel a kiválasztásokat lehet visszavonni.
2. A naplóoldal kiválasztása
A csoportosan naplózni kívánt táblák
bejelölését követően a legördülő listából
történő naplóoldal kiválasztása szükséges
(GN07-től GN12-ig választható).
Csoportos naplóbejegyzés indításnál a
kezdőérték nem kerül figyelembe vételre.

1.a

2.

3.
3. Az értékmegadó űrlap elküldése
A „Csoportos művelet futtatása” gombra
1.b
történő kattintást követően megjelenő
felületen (az értékmegadó űrlapon) a
felsorolt táblák alatti adatblokkban meg kell adni a műveleti adatokat. Az érintett terület alapesetben a tábla teljes területe lesz, de a GN07,
GN10 és GN12 naplóoldalon a művelettel érintett terület nagysága táblánként módosítható az „Egyéb” feliratú oszlopban.) Az új
naplóbejegyzés értékeinek megadását követően a „Mentés” gombra kell kattintani.
A már felvitt naplóbejegyzésekhez kapcsolódó csoportos műveletek (teljes műveletsor vagy egyes naplóbejegyzések másik táblába történő
mozgatása/másolása; naplóbejegyzések csoportos szerkesztése/törlése) a „8.4. Napló műveletek” c. fejezetben kerül részletezésre.
Excel formátumban megadott (és CSV formátummá alakított) naplóbejegyzések feltöltéséről a „8.2. Fájlok kezelése” c. fejezetben olvashat.
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7. Tervezések
7.1. Tápanyag-gazdálkodási Terv (TGT)
7.1.1.Tápanyag adatblokk
A Tábla adatainak szerkesztése felületen található Tápanyag adatblokk részei:
- TGT alapja: a tervkészítés alapját (mérlegszámítás/talajmintavétel/levélanalízis) kell kiválasztani. Több sort a CTRL gomb és az egér bal
gombjának egyidejű lenyomásával lehet kijelölni (pl.: talajmintavétel+levélanalízis).
- TGT készítésének ideje
- Az adatblokk N, P2O5 és K2O cellájába a tápanyagtervezés során kapott eredmények (maximálisan kijuttatható tápanyagok - kg/ha)
kerülnek feltüntetésre, ill. ha a programtól függetlenül kerül meghatározásra a maximálisan kijuttatható NPK mennyiség, akkor ezeket
az eredményeket is ezekbe a cellákba kell beírni.
- N nitrát: a nitrát-érzékeny területen található táblák esetén a nitrát rendelet (59/2008. FVM r.) által előírt maximálisan kijuttatható Nértéket is feltünteteti a program.
- TGT teljesült (igen/nem)
- Terméshozam terv (t/ha)/terméshozam tény (t/ha)
- Termőhelyi kategória
- Arany-féle kötöttség
A főbb adatok (TGT alapja, terméshozam terv, termőhelyi kategória és a mérleg alapú TGT esetén az Arany féle kötöttség) megadását
követően a „Tápanyag tervezés” cellában a Mérleg alapú vagy talajvizsgálat (ill. levélanalízis) alapú TGT-t indító Szántóföldi / Ültetvény linkre
kattintva kiválasztható a kívánt tápanyag-gazdálkodási terv modul.
Ültetvények levélvizsgálata esetén a tábla szerkesztési felületének jobb alsó részén található Levélanalízis adatblokk is kitöltendő. Az adatokat
pontosvesszővel tagolva a következő sorrendben kell felvinni: N;P;K;Mg;Ca
Az alábbi adatmezők a táblasoros adatok alján található modul segítségével csoportosan is szerkeszthetők: Tápterv alap; Tápterv dátum;
Tápterv teljesült; N; P2O5; K2O; N Nitrát, Tervezett termés; Teljesült termés, TGT teljesült, Termőhely típus (Csoportos szerkesztésről
bővebben az „5.1.3. Eszközök, táblák csoportos szerkesztése” c. fejezetben).
A nem web-GN prg-mal készített tápanyagterv főbb elemei CSV formátumban is feltölthetők. (Bővebben a „8.2.1. CSV és XLS állományok
feltöltése” c. fejezetben.)
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7.1.2.

Talajvizsgálat alapú TGT

A talajvizsgálat alapú TGT elkészítése előtt az érintett táblákra vonatkozó talajvizsgálati adatok megadása a tábla-oldalon az eszközök menüben
található TV ikonra történő kattintást követően lehetséges.

Az eszközök menüben található
ikon segítségével lehet az adott sort szerkesztés után menteni, az ikonnal pedig törölni.
A talajvizsgálati adatok táblánként vagy a teljes gazdaságra vonatkoztatva egyben törölhetők a „Törlés” gomb segítségével.
A TV adatok CSV formátumban is feltölthetők. (Bővebben a „8.2.1. CSV és XLS állományok feltöltése” c. fejezetben.)
A talajvizsgálati eredményeket tartalmazó oldalról a Tápanyag-gazdálkodási Terv készítés gomb segítségével (hasonlóan az előbbiekben leírt
Tápanyag adatblokk/Talajvizsgálat alapú link opcióhoz) jeleníthető meg a TGT oldal:
A) A Tábla adatainak szerkesztése felületen található Tápanyag adatblokkban megadott, ill. mentett növény, talajtípus és tervezett termés
jelenik meg a TGT felületen, mely adatok itt is módosíthatók, kiválaszthatók.
B) A TGT oldalon beolvasásra kerül az adott táblánál megadott talajvizsgálati adatokból számított talajvizsgálati eredmény. A későbbi
gazdálkodási évhez tartozó táblák esetén a talajvizsgálati adatok áthozhatók másik táblából, így az adatok újabb megadása nem
szükséges. A talajellátottság szintje a „Számít” gombbal jeleníthető meg.
C) A korrekciós tényezők beállítása is lehetséges
D) A „Számít” gombbal indítható a maximálisan kijuttatható NPK meghatározása
E) A TGT PDF-be nyomtatható
F) A számítást követően az NPK-érték a tábla tápanyag adatblokkjába (N, N-Nitrát, P2O5, K2O) menthető, valamint a TGT is a GN
adatbázisába menthető
G) A mentett TGT a „Mentett állapot megtekintése” linkkel később is megjeleníthető
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Az ültetvényekre vonatkozóan a talajvizsgálat, ill. levélanalízis alapú tápanyag gazdálkodási terv a szántóföldi nővényekhez hasonlóan
készíthető.
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7.1.3. Mérleg alapú TGT
A Tábla adatainak szerkesztése felületen a Mérleg alapú linkre történő kattintást követően lehetséges az elmúlt négy évben termesztett
főnövényt és annak hozamát, a kijuttatott NPK-t (műtrágyát), valamint az almos trágya típusát, mennyiségét megadni.

A

ikon segítségével lehet az adott sort szerkeszteni, az

ikonnal pedig törölni.
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8. Segéd műveletek
8.1. Excel / XML export
A Segéd műveletek/Excel export menün keresztül lehet a Tábla-, a KET-, a Naplóbejegyzés- (GN07,
GN08, GN10, GN12), a TGT- (Tápanyag gazd. terv), valamint a TV- (Talajvizsgálati) adatokat XLS
(Excel) formátumban exportálni, és a saját gépre menteni.
A Segéd műveletek/XML export menün keresztül a következőket lehet véghezvinni:
A NÉBiH-hez ügyfélkapun keresztül beküldendő elektronikus nyomtatványba (ABEV Általános
Nyomtatványkitöltő – ÁNYK - programba) importálható GN ÁNYK XML, a NITRÁT ÁNYK XML,
valamint a PN (Permetezési Napló) ÁNYK XML állomány is előállítható a program segítségével. A KML térkép is ebben a menüpontban hozható
létre. (Bővebben a „11.5. KML térképnézet” c. fejezetben.)
Az XML és a KML fájlok exportálása esetén a program automatikusan átdob a Segéd műveletek/Fájlok kezelése felületre, ahonnan az előállított
XML fájlok letölthetők a saját gépre, a KML fájl pedig onnan futtatható. (A további lépések a „8.2 Fájlok kezelése” c. fejezetben.)
A PN ÁNYK XML használatával kapcsolatos információ: A csávázott vetőmag adatainak áthozatalához a GN tábla csoportos szerkesztés
funkciónál meg kell adni a szer kódját a NÉBIH codes. xsl állomány alapján. A kód kitöltése a szer megadása mellett tehát egyben az adott csávázott vetőmagban érintett - tábla ÁNYK exportba történő kiválasztását is szolgálja. Figyelem, csak a "Vetés" vagy Vetés és elmunkálás"
művelettípussal ellátott naplóbejegyzéssel érintett tábla kerül áthozatalra a csávázás esetén!
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8.2. Fájlok kezelése
8.2.1.

CSV és XLS állományok feltöltése

A GN-ben szereplő felhasználói adatok többsége tipikusan néhány oszlopban és nagyon sok sorban táblázatos formában leírható. Ezek az
adatok sok esetben a gazdálkodónál rendelkezésre állnak már valamilyen elektronikus formában. Logikus igény, hogy ne kelljen ezen adatokat
soronként manuálisan újra berögzíteni rendszerünkbe, hanem egy műveletben (egy gombnyomással) betölthető legyen, hogy azonnal a GN
adatállomány részeként felhasználhatóvá váljon a jelentések és tervek készítéséhez.
Többek között erre hoztuk létre a Segédműveletek/Fájlok kezelése menü alatt található felületet, melyen keresztül a rendszer CSV (pl. MS
Excelben szerkeszthető) fájlok betöltésére ad lehetőséget, melynek segítségével az alábbi területi, ill. egyéb adatok kerülhetnek feltöltésre:
- Táblaadatok/ területi adatok:
- az e-Kérelem XLS: Az eK-ből letölthető XLS közvetlenül betölthető a naplóba, adatszerkezet-átalakítás nem szükséges.
- Táblaadatokat tartalmazó CSV állomány (pl. eK PDF-ből előállított)
- KET-adatok (2015. évi AKG/ÖKO pályázatból előállított CSV)
- MePAR fizikai blokkok adatai (MePAR Blokk CSV)
- Agrotechnikai műveletek (GN07 CSV: ne tartalmazza az egyéb naplóoldalon – GN10, GN12– részletesen vezetendő műveleteket!)
- Egyéb naplóbejegyzések (GN08, GN09, GN10 és GN12 CSV)
- Talajvizsgálati adatok (TV CSV)
- Tápanyagterv (a max. NPK-t tartalmazó adatok)
- Vis maior bejegyzések
- Helyrajzi számok
- ENAR-tenyészetek adatai HTML
- Shape állományok tömörített (ZIP) formátumban
A fent megnevezett adatokat tartalmazó CSV-k szerkezetét a betöltési felületen megadott szerkezeti leírás tartalmazza részletesen
(Segédműveletek/Fájlok kezelése menüben kattintás az „Útmutató megjelenítése” feliratra). A CSV állományban az egyes rekordokat
pontosvesszővel kell elválasztani. A terület és egyéb numerikus adatok esetén a tizedesjelet ponttal kell jelölni. A pontosvesszővel tagolt CSV
előállítása előtt a naplóbejegyzésben esetlegesen előforduló pontosvesszőket egyéb karakterre, például vesszőre kell cserélni (CTRL+H).
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A CSV formátum MS Windows Excel programból előállítható (útmutató: http://office.microsoft.com/hu-hu/excel-help/szoveges-fajlokimportalasa-es-exportalasa-HP010099725.aspx ). A CSV szerkesztésre ajánlható még az ingyenesen letölthető CSVed szoftver
(http://csved.sjfrancke.nl), de a Windows Jegyzettömb (notepad) is megfelelő.
CSV előállítás főbb lépései:
1.) Az excelbe (XLS) felvitt adatok megfelelő szerkezetbe történő alakítását követően a fejléc nélküli adattartalom másolása jegyzettömbbe
(Notepad, TXT fájl)

2.) A TXT fájlban a tizedesvesszők kicserélése tizedesponttá, majd az értékeket tagoló tabulátor (szóköz) cseréje pontosvesszőre.
(A csere a CTRL+H gyorsbillentyű kombinációval ajánlott.)

3.) A TXT fájl mentése CSV formátumba: Fájl/Mentés másként; Fájl típusa: Minden fájl; Fájlnévbe a CSV kiterjesztést beleírni (pl. GN12.csv)
Megjegyzések az egyes adattípusokat tartalmazó CSV állományokhoz:
- Az agrotechnikai műveleteket tartalmazó CSV létrehozása során a kereszthivatkozásokat tartalmazó bejegyzések esetén a megfelelő
művelettípust tartalmazó saját alapművelet GN ID megadása is szükséges.
- A GN10, illetve a GN12 CSV-ben az Alapadat/Növvédő szer, ill. az Alapadat/TNA-NPK menüben felvitt anyagok GN ID-jának megadása
szükséges.
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-

A talajvizsgálati adatokat tartalmazó CSV bizonyos adattípusok (KA, pH, CaCO3, Humusz, P2O2, K2O) esetén csak numerikus értéket
tartalmazhat, így pl. kötőjelet, kisebb-nagyobb jelet (<,>) nem tartalmazhat!
A MePAR CSV előállítás csak tanácsadók számára elérhető modul. A blokkazonosító egyezés esetén frissítés, egyéb esetben beszúrás
történik.

Az e-Kérelem XLS exportálásának lépései:
1.) Belépés a még aktív Egységes Kérelem vagy az Új Adatváltozás Kérelem felületére

2.) A megjelenő kérelem-kitöltő felület felső menüsorában kattintás a „Nyomtatás / Excel
nyomtatás menüpontokra
3.) Fájl mentése opció választása, OK gombra kattintás, majd a mentés helyének kiválasztása

Az e-Kérelemből exportált XLS betöltésekor az évszám, a blokk és a táblaterület egyezés esetén táblafrissítés, egyéb esetben új tábla beszúrás
történik (a következő legalacsonyabb GN sorszám generálásával).
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8.2.2.

CSV és XLS állományok futtatása, XML állományok letöltése

Figyelem, az állományok feltöltését és futtatását megelőzően mindig a megfelelő időintervallumot (gazdálkodási évet) állítsák be!
A feltöltött CSV és XLS, valamint az adatexport modul által generált XML állományok egyedi fájlnévvel rendelkeznek, amely utal:
- a felhasználóra (regisztrációs szám)
- az érintett (gazdálkodási) évre
- az állomány típusára (saps/ akg/ mepar/ naplo/ gn09/ gn10/ tgt/ tv/ enar/ kml/ gn-anyk/ nitrat-anyk, stb.)
- és a létrehozás idejére
pl.: 1001111111_2016_gn10_20160412104032.
Az állományok a rendszerben futtathatók, megtekinthetők, törölhetők:
A)

ikon segítségével indítható el a CSV és az egységes kérelem XLS állomány programban történő futtatása. A futtatás egy
adatfeltöltési felületre dob át, amelyen egy áttekintést követően az eredmény az adatbázisba menthető
B)
ikonnal az állomány törölhető
C) Az állományok a kijelölést követően csoportosan is törölhetők
D) Link-re történő kattintás az állomány letöltését/ megnyitását teszi lehetővé (pl. a GN és a Nitrát ÁNYK XML így tölthető le a saját gépre)
E)
ikon segítségével az e-Kérelemből exportált állomány adattartalma alapján az ügyfél SFH kód- és értéklistája állítható elő
F) Betöltött SAPS és AKG állomány összerendezése – link a feltöltött tábla és KET adatokat rendezi össze
Figyelem, amennyiben a blokkadatok nincsenek feltöltve/felvíve, addig a feltöltött KET adatok nem jelennek meg!
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8.3. Nyomtatás
A Segédműveletek/Nyomtatás menüre kattintva az alábbi gazdaság szintű (csoportos) nyomtatásra van lehetőség:
- Gazdálkodási Napló: bejelölésével kiválaszthatók a csoportosan nyomtatni kívánt napló oldalak
- A műveleti naplóban (GN07) a permetezési (GN10) és a trágyázási (GN12) műveletek feltüntetésének lehetősége
- Tápanyag-gazdálkodási terv (TGT) / Nitrát jelentés nyomtatása
- Összesítő lapok: Hasznosítás, Növényvédő szer, Termésnövelő anyag, Termés, Bejelentés köteles művelet, TGT, NPK terv/tény
- Belépés során megadott intervallum szerinti nyomtatás
- HTML vagy PDF formátumban történő nyomtatás
- A nyomtatás dátumának megjelenítése a lapok alján
A GN14 a Gazdálkodás/Állatállomány/GN állatállomány modulban felvitt adatok, míg a GN15e a Gazdálkodás/Állatállomány/ENAR -> GN
modulban mentett állományok alapján jeleníti meg az Állatállomány-változási nyilvántartási oldalakat.
Lehetőség van egyedi naplóbejegyzések, adott táblához tartozó naplóoldalak HTML formátumban történő megjelenítésére is:
- A kívánt tábla/táblák GN07 naplóoldalának nyomtatása (Bővebben az „5.1.3. Eszközök, táblák csoportos szerkesztése” c. fejezetben)
- A kívánt GN08, GN09, GN10, GN11, GN12 bejegyzés(ek) nyomtatatása (Bővebben a „8.4.2. Naplóbejegyzések áttekintése, csoportos
szerkesztése, törlése” c. fejezetben)

57

8.4. Napló műveletek

8.4.1.Naplóbejegyzés csoportos mozgatása/másolása

A Segédműveletek/Napló műveletek/MozgatásMásolás menü tetszőleges számú naplóbejegyzés
(pl. egy teljes műveletsor) másik táblába történő
mozgatását, másolását teszi lehetővé, akár eltérő
gazdálkodási évhez tartozó táblák között is.

Mozgatás esetén a „forrástáblából” törlődnek a
bejegyzések, míg másolás esetén megmaradnak.
Beállítható, hogy egy új dátum, megjegyzés, ill.
érintett terület szerepeljen a „céltábla” esetén,
vagy a régi. A dátum naplóbejegyzésenként is
megadható.
A modul egy táblához tartozó naplóbejegyzések
csoportos törlésére is alkalmas.
A
tanácsadói
jogosultsággal
rendelkező
felhasználóknak az ügyfelek közötti naplóbejegyzések másolására is van lehetősége. A másolásban érintett ügyfeleknek azonos alapadat
(műveletek - típusok, növvéd szerek – MgSzH kód, termésnövelő anyagok - megnevezés) listával kell rendelkezniük, így ajánlott ezen
felhasználók között az alapadatok másolása is. (Az alapadat másolásról bővebben a „9. Tanácsadó ügyfélkövető modul” c. fejezetben.)
Az alapadatok és a naplóbejegyzések másolását követően a „célfelhasználóhoz” másolt bejegyzésekben szereplő ID-kat a saját alapadat ID-kkal
kell megfeleltetni. (ID megfeleltetésről bővebben a „8.4.2. Naplóbejegyzések áttekintése, csoportos szerkesztése, törlése” c. fejezetben.)
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8.4.2.Naplóbejegyzések áttekintése, csoportos szerkesztése, törlése
A Segédműveletek/Napló műveletek/ Csoportos szerkesztés menü segítségével csoportosan módosíthatók a naplóbejegyzések alábbi adatai:
- Művelet kezdete/vége
- Érintett terület, mértékegység, megjegyzés
- GN07: anyag, mennyiség, művelet elnevezése (szabad szöveges), művelet ID (Alapadat/ Művelet menü GN ID alapján)
- GN08: állatszám
- GN10: növényvédő szer ID (Alapadat/ Növvédő szer menü GN ID alapján), szer mennyisége, permetlé mennyisége, GN09 ID
- GN12: termésnövelő anyag ID (Alapadat/ TNA-NPK menü GN ID alapján), mennyiség
Egyedi GN08, GN09, GN10, GN11, GN12 naplóoldalakhoz tartozó bejegyzések nyomtatatására (HTML formátumban történő megjelenítésére)
is ezen a felületen van lehetőség.
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A naplóbejegyzéseket szűrhetjük a naplóoldal típusa, a táblák eK sorszáma, a hasznosítási kódok vagy a blokkazonosítók alapján. Több eK
sorszám, hasznosítási kód vagy blokkazonosító felsorolása esetén az elemeket vesszővel (szóköz nélkül) válasszuk el egymástól.
A módosítani, ill. nyomtatni kívánt bejegyzések kiválasztását követően a módosítandó mezőt vagy funkciót kell a legördülő listából kiválasztani.
Szerkesztés esetén az Alap cellába beírt értéket az értékmegadó űrlapon fogja minden naplóbejegyzésnél felkínálni a program. Bizonyos
mezőknél érdemes odafigyelni a pontos formátumra, például dátum esetén ÉÉÉÉ-HH-NN.
ikonra történő kattintást követően nyomtatja a kívánt bejegyzéseket a program, ill. szerkesztés esetén a megjelenő felületen
(értékmegadó űrlapon) a program listázza a kiválasztott bejegyzéseket, a módosítandó adatmezőben szereplő, korábban megadott „régi
értékeket”. Amennyiben az Alap cellában érték megadása történt, akkor az is beíródik az „új érték” mezőbe, amely felülírható. Az új értékek
megadását követően a „Mentés” gombra kell kattintani, mely által az űrlap csoportosan menthető.
A felhasználók közötti naplóbejegyzések másolását követően (lásd: 8.4.1. Naplóbejegyzés csoportos mozgatása/másolása c. fejezetet) a
„célfelhasználóhoz” másolt bejegyzésekben szereplő ID-k saját alapadat ID-val történő megfeleltetése is itt történik:
1.) A bejegyzések leszűrése naplóoldal (GN07/GN10/GN12) típusonként
2.) A leszűrt bejegyzések kiválasztása
3.) A legördülő listából a naplóoldal típusnak megfelelő ID-t módosító elem („gn07 művelet ID”/„gn10 növszer ID”/„gn12 tna ID”)
választása
4.) Kattintás a
ikonra (Automatikus megfeleltetés indítása)
5.) Az értékmegadó űrlapon kattintás a „Mentés” gombra

8.4.3. Naplóbejegyzések havi áttekintése
A Segédműveletek/ Napló műveletek / Havi áttekintő almenüből érhető el a Google Calendarhoz hasonló felület, melyen a bejegyzések művelettípusonként (GN07->12) eltérő színnel jelennek meg. A bejegyzések megjelenítése a művelettípus és a tábla szerint leszűrhető a baloldali
legördülő menü segítségével.
A műveletekkel az alábbiakat lehet elvégezni:
- a felvitt műveleteket egyszerűen az egér nyomva tartásával át lehet húzni egy másik dátumra
- új műveletet lehet rögzíteni: A tábla és a művelettípus legördülő listából történő választását követően az
ikont
kell a megfelelő dátumra mozgatni, ahol az aktívvá váló
ikonra történő kattintással jeleníthető meg a naplóbejegyzés felviteli
modulja. Ezt megelőzően szükséges a baloldali két legördülő lista – mávelettípus és tábla - adott elemének kiválasztása, mert erre fog
vonatkozni a felvitt bejegyzés.
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- meglévő műveletet lehet másolni: Másoláshoz a Shift gombot is lenyomva kell tartani, a pirossá váló kiindulási műveletet pedig a rá történő
kattintással szükséges menteni.
- a művelet törlése a
ikonra történő mozgatással lehetséges.

8.4.4. Napló ellenőrzése
A Segédműveletek/Napló műveletek/ Ellenőrzés modul a tábla létesítésének és megszüntetésének dátumát tekintve a nem megfelelő táblához
tartozó naplóbejegyzéseket listázza, melyeket csoportosan lehet átmozgatni a program által feltüntetett - megfelelő időszakú és a „rossz”
táblával megegyező GN sorszámú - táblába.

8.5. KML térképnézet
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A Segédműveletek/KML térkép modullal a KML állomány generálása nélkül lehet a KML térképnézet modult megjeleníteni. (A KML-ről
bővebben a „11.5. KML térképnézet” c. fejezetben.)

8.6. Tiltott növényvédő szer kereső
Az AKG-ban tiltott, ill. korlátozottan használható növényvédő szerek tematikus előíráscsoport, valamint kultúra csoport szerinti keresésére is
van lehetőség.

8.7. Publikus funkciók
A Segédműveletek/ Publikus funkciók menüben a nem GN felhasználók számára is hozzáférhető modulok
találhatók.

8.7.1. Csoportos WGS - EOV koordináta pont konvertálás
Lásd a „11.3. WGS-EOV konverzió” c. fejezet 2. pontját.

8.7.2. MVH/IIER Hasznosítási kód -> SFH Kód konverzió
SFH számoló funkció felhasználható pl. a szaktanácsadási szerződések kötésekor az ügyfél összesítet adatainak kiszámolásához. Az eKérelemből letöltött állománnyal működik. Külső fájl feltöltéssel futtatható.
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A nem publikus Segéd műveletek/Fájlok kezelése modul segítségével feltöltött e-Kérelem XLS esetén a
ügyfél SFH kód- és értéklistája.

ikon segítségével állítható elő az

8.7.3. Tápanyag-gazdálkodási terv készítési segédlet
A szántóföldi növények és az ültetvények talajvizsgálat (ill. levélanalízis) alapú tápanyag gazdálkodási terve készítésére szolgáló publikus felület
innen érhető el.

8.7.4. Hírlevél
A http://gn.eurofarmer.hu oldalon található hírek megjelenítésére szolgál.

9. Tanácsadó ügyfélkövető modul
A tanácsadói jogosultsággal rendelkező felhasználók a felhasználó neve és típusa mellett található „Tanácsadói admin menü ->” link
segítségével érhetik el az ügyfeleik tevékenységét naplózó felületet, valamint léphetnek át a Web-GN felületébe. A legördülő menü
segítségével történik az ügyfél kiválasztása.

Az ügyfél az Alapadat/Ügyfél menü „Web GN Szaktanácsadó adatai” blokkban a tanácsadói jogosultsággal rendelkező felhasználó MVH
regisztrációs számának megadásával kerül a tanácsadói ügyféllistába. Ha ez az adat törlésre vagy átírásra kerül, úgy a tanácsadóhoz rendelt
ügyféllistából nem érhető el az adott ügyfél felhasználói felülete.
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Amennyiben a tanácsadói jogosultsággal rendelkező felhasználó a saját „Web GN Szaktanácsadó adatai” blokkjában is megadja a saját MVH
regisztrációs számát, lehetősége lesz az ügyfelei felhasználói felületéről az „e-Tanácsadója” felirat melletti regisztrációs számra kattintva arra,
hogy kijelentkezés és újbóli bejelentkezés nélkül elérje az ügyféllistáját.
A tanácsadói jogosultsággal rendelkező felhasználóknak az ügyfelek közötti naplóbejegyzések másolására is van lehetőség. Annak a
felhasználónak a felületére kell belépni a tanácsadónak, ahonnan másolást indítani kívánja, majd az e-tanácsadó regisztrációs számra történő
kattintás követően az „Alapadataim átmásolása ügyfélbe” linken keresztül választhatja ki a „célfelhasználót”, valamint az átmásolandó
alapadatokat.

10.

Nitrát adatszolgáltatás

A Nitrátjelentés tartalma nagyrészt a Gazdálkodási Naplóban év közben vezetett adatokból automatikusan kerül előállításra.
Azonban az „alap”naplóbejegyzésekhez képest új adatok megadására van szükség, melyeket itt foglalunk össze:
1. Az Alapadat/Ügyfél oldalon néhány, 2 csillaggal (**) jelölt adatot kell megadni:
 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
 KSH statisztikai számjel
 Adóazonosító jel/Adószám
 Helyrajzi szám
(4.1. Ügyféladatok fejezetben részletezve)
2. Az Alapadat/Termésnövelő anyagok oldalon a szerves trágya típuskódját kell beállítani.
(4.4. Növényvédő szerek / Termésnövelő anyagok (NPK) fejezetben részletezve)
3. Az Alapadat/Trágyatároló telephelyek oldalon néhány, 2 csillaggal (**) jelölt adatot kell megadni:
 TH-KTJ (Telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel)
 Helyrajzi szám
 Blokkazonosító
(4.6. Kutak / Trágyatároló telephelyek (állattartó telepek) fejezetben részletezve)
4. Az Alapadat/Partnerek oldalon a trágyát átadó, ill. átvevő gazdálkodókat (partnereket) kell felvenni a listába.
(4.7. Partner fejezetben részletezve)
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5. Gazdálkodás/Tábla oldalon a „Nitrát másolása blokkból” csoportos-műveleti funkció alkalmazásával az adott táblához rendelt legutolsó
MePAR blokk szerinti nitrátosságot lehet megjeleníteni.
(5.1.3. Eszközök, táblák csoportos szerkesztése fejezetben részletezve)
6. A Gazdálkodás/Állatállomány/GN állatállomány oldalon az állatcsoportokhoz kell rendelni az állattartó telephelyet, ki kell tölteni a
tartásmódot, valamint az éves híg- és istállótrágya-mennyiségeket kell felvinni.
(A 2016. naptári év előtti naplózás esetén a Gazdálkodás/Állatállomány/Nitrát állatállomány oldalon szükséges ezen adatok
megadása.)
(5.3. Állatállomány fejezetben részletezve)
7. A Gazdálkodás/Szerves trágya nyilvántartás oldalon meg kell adni a tároló létesítmény engedélyköteles tevékenységi hely (EH-KTJ)
számát, blokkazonosítóját, EOV koordinátáját és nitrátérzékenységét.
Ugyanitt - vásárlás vagy átadás naplózása esetén - a partnert kell kiválasztani a listából, valamint - kijuttatás esetén – meg kell adni a
felhasználás helyét (blokkazonosítóját) és annak nitrátérzékenységét.
Amennyiben a kijuttatott trágya saját létesítményben nem lett tárolva, hanem közvetlenül került kijuttatásra, akkor lehetőség van
"virtuális" trágyatároló felvételére (a Gazdálkodás/Szerves trágya nyilvántartás oldalon). Ez a nitrátjelentés 2.3 táblázatában nem
listázódik, az erre végzett naplózás a 3.3. táblázatban viszont meg fog jelenni.
(5.4. Szerves trágya nyilvántartása fejezetben részletezve)
8. A 2016. naptári év előtti naplózás esetén: A táblákhoz rendelt legeltetési naplóbejegyzések (GN08) esetén az állatkorcsoportok
nitrátkódját meg kell adni. Amennyiben egy legeltetett GN korcsoport több nitrát korcsoportnak volt megfeleltethető, akkor ezeket
vesszővel elválasztva írja be (pl.: 21,22).
(6.1. Új naplóbejegyzés hozzáadása fejezetben részletezve)
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11.

Térkép funkció

A Web-GN poligon rajzoló modul Google Maps alapú, mellyel a tábla illetve a KET adatokhoz lehet a térképrajzolást követően a koordináta
pontokat a rendszerbe lementeni.

11.1. Koordináták feltöltése, felvitele
A koordináták felvitele/feltöltése az alábbi módon lehetséges:
2014-ig az e-Kérelem TTER CSV tartalmazta a tábla-koordináták, mely a 2015-től letölthető e-Kérelem XLS-ben már nem szerepel.
KET- és tábla-koordináták esetén:
- SHP ZIP állomány alapján történő feltöltés és futtatás (Állomány feltöltéséről részletek a „8.2. Fájlok kezelése” menüpontban.)
- Koordináták manuális bemásolása
- Térképrajzolás
Továbbá az SHP állományból az EOV pontok kinyerésére (Excel-be konvertálásra) az alábbi ingyenes eszköz használható:
http://www.qarah.com/shapeviewer
Az EOV koordináták manuálisan bemásolhatók, valamint WGS-be menthetők. (Részleteket lásd később.)
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11.2. Térképnézet
A Gazdálkodás/Tábla (valamint a Gazdálkodás/KET) menüben az alábbi ikonok segítségével jeleníthető meg a térképnézet:
nem készült térképrajz /
térképrajz (WGS V3 koordináták)

készült térképrajz (MVH EOV koordináták) /

készült térképrajz (WGS V2 koordináták) /

készült

A poligon rajz elkészítése az alábbi módon lehetséges:
1. Az ”Alakzat rajzolása”
ikonra történő kattintást követően lehetséges a töréspontok létrehozása
- Töréspontok a bal egérgomb egyszeri kattintásával hozható létre.
- A poligon lezárására az utolsó töréspont létrehozását követően az első töréspontra történő kattintással lehetséges.
- A kivett terület („lyuk”) poligonjának a rajzolása is az előbbi módon lehetséges
2. A „Rajzolás leállítása”
ikonra történő kattintást követően lehetséges:
- A bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett a töréspontok mozgatása
- A jobb egérgomb egyszeri kattintásával a töréspont törlése
- A bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett a térkép mozgatása
3. Egyéb funkciók:
- „Táblarajz törlése” gomb segítségével törölhető a már létrehozott, vagy az éppen szerkesztés alatt álló poligon.
-

„Távolság mérése” gomb: A jelzőpont ikon mozgatásával a két ikon közötti távolság jelenik meg méterben.
„Szerkesztés ki/bekapcsolása” gomb segítségével a már berajzolt poligont aktívvá tehetjük (a töréspontokat megjeleníthetjük),
így a poligon szerkeszthetővé válik.
„Táblarajz szövegablakba” gomb: A poligon koordinátáinak a megjelenítésére szolgál.
„Táblaterület mérése” gomb segítségével a program megjeleníti a KET összterületét (a „lyukak” területe levonásra kerül),
valamint mutatja az aktív (az éppen szerkesztés alatt álló) poligon területét is.
„Táblarajz mentése adatbázisba” gomb segítségével menthető el a térképrajz az adatbázisba.

67

11.3. WGS-EOV konverzió
A koordináta pontok konverziója az alábbi módon történhet:
1.) A Gazdálkodás/Tábla menüben a táblák csoportos szerkesztésével lehet az MVH EOV koordinátákat EOV koordinátákká konvertálni.
(Lásd: 5.2.3. „Eszközök, táblák csoportos szerkesztése” c. fejezetet; Az „MVH EOV -> WGS” listaelem kiválasztása szükséges.)
2.) A Segéd műveletek/Publikus funkciók/WGS-EOV konverzió modullal lehetséges poligononként a WGS->EOV / EOV->WGS / MVH EOV>WGS konverzió az alábbi lépések szerint:
A) A koordináták másolása az Input szövegdobozba
B) Konverzió irányának megjelölése
C) Mehet gombra kattintás
D) Az Output szövegdobozból a konvertált koordináták kimásolhatók (CTRL+A, CTRL+C)

D

A
B

C

A koordináta pontok innen nem menthetők a táblához, így a koordináta pontokat az előző részben taglalt módon szükséges táblánként a
pontokat bemásolni, betölteni és a szerverre menteni.
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11.4. Tábla áttekintő térkép-nézet indítása
A Gazdálkodás/Tábla menüben a táblák csoportos szerkesztésével lehet több térképpoligont egy térképnézetben megjeleníteni. (Lásd:
5.2.3. „Eszközök, táblák csoportos szerkesztése” c. fejezetet; A „Csoportos térkép” listaelem kiválasztása szükséges.)

11.5. KML térképnézet
A KML a Google Earth nyílt szabványú, térinformatikai adatokat tartalmazó fájlformátuma.
A KML térképnézet modul lehetővé teszi a poligonok egy rajzfelületen történő megjelenítését.
A modul a Web-GN programban WGS A3 koordinátákkal elmentett táblarajzok esetén alkalmazható. (A koordináták konverziójáról
bővebben az előző fejezetekben.)
A KML fájl előállítása, letöltése:
1.) KML fájl előállítása: Segéd műveletek/XML export/KML térkép menüre történő kattintással
2.) KML állomány futtatása: Segéd műveletek/Állomány műveletek/CSV-XML betöltések felületen az előállított fájl futtatása a
segítségével

jel

A KML térképnézet használata:
A Segédműveletek/KML térképnézet menüben érhető el a rajzolófelület
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12.

wGN-M: Mobil eszközön történő megjelenítés

A web-GN mobil eszközön történő használata nem igényli külön applikáció letöltését, hanem a
mobil eszköz internet böngészőjén keresztül (pl Android Chrome, Windows Phone UC Browser,
iOS Safari) a http://gn.eurofarmer.hu/m linken érhető el.
A mobil böngésző elindítása után szokásos felhasználói névvel és jelszóval történő belépést
követően a tábla-soros adat ok jeleníthetők meg, ahol az adott tábla sor naplózási ikonjára kattintva,
a 'nagy' rendszerhez hasonlóan indítható a bejegyzés létrehozási művelet. A táblák sorbarendezése,
lapozása is hasonló a teljes felülethez.
A feltöltött adatokra (tábla, alapanyagok és műveletek) alapozottan a táblalistából GN07, GN10 és
GN12 műveletek felvitele és módosítása lehetséges.
A mobil eszköztár szándékosan nem tartalmazza például az alapadatok felvitelére vagy
összetettebb műveletek elvégzésére szolgáló funkciókat, kizárólag a műveletek rögzítésére és
módosítására szolgál. Ugyanakkor támogatja az évváltást, az ügyfélbe történő átlépést
(szaktanácsadói típusú hozzáférésnél), valamint aktuális helymeghatározás is lehetséges, amely a
tábla listából megnyitott térkép nézet felületen segíti a helyszínre állás beazonosítását.
Szaktanácsadó kereső és útvonaltervező is elérhető.
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13.

Gázolaj elszámolás

A Gázolaj jövedéki adó visszatérítés modul összefoglalója:
1. Az Alapadat/Ügyfél oldalon az általános adatokon kívül speciális ügyfél alapadatokat is meg kell adni: VPID, bankszámlaszám.
2. Az Alapadat/Partner oldalon a számlát kiállító(k), azaz a gázolaj szállító(k), valamint a földet használatba adó(k) adatait kell felvinni,
különös tekintettel a névre és az adószámra.
3. A Gazdálkodás/Földhasználat menüben földhasználati adatokat kell felvinni, figyelemmel arra, hogy a kezdeti és záródátum alapján a
területek használata lefedje az igénylési időszakot. Szántó, Gyümölcs/Szőlő és Legelő/Kaszáló művelési ágak alapján történik meg a
háromféle kategóriába való besorolás.
4. A Gazdálkodás/Gázolaj elszámolás oldalon a gázolaj számla adatok felvitelénél egyszerre gyorsan több számla adata is megadható. A
számla listába lépve a sorok gyorsan másolhatók, törölhetők.
A lista alján megjelenik a terület alapján elszámolható, valamint az - aktuálisan felvitt számla adatok alapján - elszámolni kívánt
mennyiség.
A számlákat addig célszerű felvinni, ill. az elszámolni kívánt mennyiség értéket korrigálni, míg a két fő összeg meg nem egyezik. A
kalkuláció céljából érdemes az „Elszámolható összes mennyiség újraszámlálása>>” linkre kattintani.
5. A lista alján az ÁNYK Export linkre kattintva lehet az ÁNYK XML állományt generálni, amely az ABEV ÁNYK programba betölthető.
6. Az ABEV ÁNYK programban a betöltést követően kattintson a "Számított mezők újraszámítása" gombra, ezt követően az „Ellenőrzés”
gombra, és amennyiben nincs hibajelzés valamint az adatlapokat tartalmának megfelelőségéről meggyőződött, a Bevallás beadható.
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