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Regisztráció és beléptetés 

A MePAR Portál egy újonnan létrehozott, bárki számára webes felületen elérhető 

szolgáltatása a Magyar Államkincstárnak, ami a MePAR-ban található, nyilvánosan 

elérhető adatokat jeleníti meg térképi és adatnézet felületen: 

 https://www.mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu  

A széles eszközpalettán való használat lehetővé teszi, hogy a honlap nem csak 

számítógépről, illetve laptopról, hanem okostelefonról és tabletről egyaránt látogatható.  

A honlap a Kincstár MV honlapján keresztül külön ikonnal/funkciógombbal is 

hozzáférhető: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/alkalmazasok 

A MePAR Portál használata Google, illetve Facebook fiókkal, Apple ID-vel vagy 

Magyar Államkincstár MV Portál felhasználóként lehetséges.  

Tájékoztatjuk, hogy az MV Portál regisztrációjával ugyanazon információk érhetők el, 

mint Google, Facebook fiók, illetve Apple ID használatával. 

A MePAR Portál honlap kezdő bejelentkezői felülete: 

 

A regisztráció és a bejelentkezés mellett lehetőség van pontosabb tájékoztatást kapni a 

MePAR-ról, a felhasználói kézikönyv megnyitása pedig a Portál használatához nyújt 

hasznos segítséget. Utóbbi a bejelentkezést követően is elérhetővé válik. 

 

 

https://www.mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/alkalmazasok
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A bejelentkezés fülre kattintva a felhasználó a portál „speciális” bejelentkezési felületére 

kerül, ahol Facebook, valamint Google fiókkal, Apple ID-vel vagy MV Portál 

regisztrációt követően a felhasználónév/e-mail cím és a jelszó együttes megadásával a 

bejelentkezés véglegesíthető. Mindezek mellett itt alkalmazható az elfelejtett jelszó 

funkció is. 

 

 

Sikeres bejelentkezést követően nyílik meg a MePAR Portál. 

 

 

 

Főmenü 

A bejelentkezést követően, a felület címsorának jobb felső sarkában található főmenü 

 lenyitásával az alábbi három funkció érhető el. 



5 
 

 

 

 

Felhasználói kézikönyv 

A funkció a főmenü megnyitása alatt a könyv  ikonnal aktiválódik, mely során a 

Magyar Államkincstár által létrehozott felhasználói kézikönyv tanulmányozására van 

lehetőség. A dokumentum megnyitható a böngészőben, egy kiválasztott pdf olvasóban, 

illetve le is tölthető. 

 

Kapcsolat 

A kapcsolat  menüpont megnyitása során megjelenő ablak tartalmazza azon 

elérhetőségeket, melyeket az ügyfelek a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer 

Portáljával kapcsolatban felmerült észrevételeikkel, kérdéseikkel kereshetnek fel.  

Amennyiben a MePAR Böngészővel kapcsolatos technikai kérdéseiket, észrevételeiket 

kívánják jelezni a Magyar Államkincstár felé, azt a Kincstár Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési honlapjának kérdés-válasz portálján tehetik meg, az alábbi 

elérhetőségen: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kerdes-valasz 

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a kiválasztott kategória a "MePAR Portál" legyen! 

A Portálon való regisztráció tekintetében kérjük keressék a Kincstár MV 

ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kerdes-valasz
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e-mail cím: mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu,  

telefonszám: +36-1/374-3603, +36-1/374-3604 

 

A MePAR kialakítással kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel a Nemzeti Földügyi 

Központ, Agrár-vidékfejlesztési Térképészeti Főosztályának telefonos 

ügyfélszolgálatához fordulhatnak: 

 

ingyenesen hívható telefonszám: +36-80/504-030 

mobilszám: +36 30/501-7606, +36-70/647-7185 

 

A telefonos ügyfélszolgálat munkaidőben, hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 között, 

pénteken 8:00-14:00-ig érhető el. 

 

Kijelentkezés 

Amennyiben a weboldalon nincs további teendő, a kijelentkezés fül segítségével a 

böngésző elhagyható. 

 

 Ez esetben a felhasználó ismét a bejelentkezési felületre kerül. 

 

mailto:mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu
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Eszközkészlet használata 

Az eszközkészlet a térképi nézet oldalán található három vízszintes vonalat jelző  

ikonnal nyitható meg és az  jelzéssel zárható be. A megnyitott eszközkészlet mellett 

az éppen aktív eszköz ikonja okkersárga színnel látható. 

 

 

Az egyik eszközről a másikra szabadon át lehet lépni. 

Az eszköztár az oldalsávban jelenik meg, aminek a felső címsorában található nyíl 

segítségével összezárható, majd az eszköz ikonjára kattintva újból kinyitható. 
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Keresés 

A felületen a keresés  ikonnal indítható. A keresési feltételek fülön négy keresési 

beállítás közül lehet választani, azonban a keresőfelületre történő első belépéskor mindig 

a blokkra keresés az alapértelmezett.  

 

A vonatkozási év mező minden esetben aktív. Az aktuális évet, melyre éppen keresés 

indul, szürke pipa jelöli. Mindezek mellett lehetőség van vonatkozási év kiválasztása 

nélkül is keresést kezdeményezni, itt azonban fontos megjegyezni, hogy ez esetben 

kizárólag blokkazonosító alapján van lehetőség blokkra keresni. 



9 
 

     

 

 

A keresést, a keresési feltételek megadása után minden esetben az alábbi gombbal 

kezdeményezhetjük: 

 

FONTOS megjegyezni, hogy a rádiógomb  átkapcsolásával az előző panelen 

beállított értékek törlődnek. 
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Keresési beállítások 

 

1. Blokk keresése blokkazonosító alapján 

A blokkazonosító beírásával, és a vonatkozási év megadásával lehet konkrét blokkra 

keresni.  
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2. Blokk keresése helyrajzi szám alapján 

Ezen a párbeszédpanelen van lehetőség arra, hogy adott településhez tartozó külterületi és 

zárt kerti helyrajzi számra keressünk. Tájékoztatjuk, hogy a nyilvános MePAR Portálon a 

keresett helyrajzi szám pontos határvonalai nem láthatóak, csak egy leszúrási pont és az 

adott helyrajzi szám köré írt köre. 

Fontos, hogy a helyrajzi szám mező abban az esetben aktív, ha a felette elhelyezkedő 

megye, illetve település mező is ki van választva.  

Szintén fontos, hogy települést csak abban az esetben lehet választani, amennyiben a 

megye mező töltve van. A megye mező megváltoztatása esetén a település mezőben 

korábban kiválasztott településnév ürül, ez esetben újat kell megadni. 
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3. Blokk keresése koordináta alapján 

A legördülő menüből kiválasztható a vetületi rendszer. Az alapértelmezettként 

megjelenített EOV koordináták mellett lehetőség van a WGS84 koordináta rendszer 

alkalmazására is.  
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Az X és Y koordináta szabadon tölthető. Amennyiben nem számformátum kerül 

megadásra, azt az oldal a mező alatt’ Hibás koordináta formátum’ hibaüzenettel jelzi.    

 

 
 

 
 

Az X és Y koordináta között, tőlük jobbra található ikon az X és Y helyére beírt 

értéteket cseréli fel. 

 

          

4. Település keresés 

A megtalálni kívánt településnév karaktereit beírva egyezőség alapján ajánlja fel az 

eredményeket a listából.  
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Az alaphelyzet funkciógomb megnyomásával törlődik a 

felhasználó által felvett összes keresési érték. 

 

A találatok fül a blokkal kapcsolatos információkról ad tájékoztatást. Itt látható az egyes 

blokkverziók érvényességi időszaka, illetve egy adott blokk előd- és utódblokkjai is. 

 
 

Blokkverzió érvényességi időszaka 

A lenyíló listából választhatunk az érvényes blokkverziók közül. Amennyiben adott évben, 

egy adott területen a valóságban változás következik be (például újonnan kitisztított 

támogatható terület keletkezik), annak átvezetése a MePAR-ban is szükségessé válik. Ennek 

következtében az addig élő blokkverzió érvényessége megszűnik, és kialakításra kerül egy, a 

már változásokkal kiegészített blokkváltozat. Minden esetben a későbbi dátummal feltűntetett 

blokkverzió az aktuális. 
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Előd-utód blokk kapcsolat 

Amennyiben egy adott blokk azonosítója a benne történt változások miatt megváltozott, 

úgy ezen a panelen tekinthető meg az előző vagy következő érvényes blokkazonosító. 

 

 

Fedvények 

A fedvények  kezelőpanel az eszközkészlet  menüpont megnyitása során 

mutatkozik meg, használatát sárga szín jelzi.  

Aktív állapotban:    

Inkatív állapotban:  

A fedvénytárban található fedvények, az egységes kérelem beadófelülethez hasonlóan 

tematikusan csoportosítva jelennek meg.  
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A fedvény főcsoportok egymástól függetlenül összezárhatóak, kinyithatóak a gomb 

segítségével. 

Az alaprétegeken kívül nincsenek egymást kizáró fedvények, egyidejűleg akár az összes 

egyszerre megtekinthető.  

Bekapcsolt fedvény jelölése:    

Kikapcsolt fedvény jelölése:  

 

A bekapcsolt fedvények átlátszósága a  jel megnyomásával változtatható. 
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Alapfedvények 

1. A településhatár a települések külterületének határvonalait mutatja meg. 

 

2. A blokkhatár a MePAR-ban meghatározott fizikai blokkok határait mutatja meg. A 

fedvényhez kapcsolódóan kijelzésre kerülnek az érvényes blokk-azonosítók. 

 

3. A nem támogatható területek a MePAR-ban lehatárolt SAPS nem támogatható 

területek határvonalait mutatja. 

 

4. A folyóvíz és állóvíz a MePAR-ban lehatárolt víztesteket mutatja meg. 

 

5. A 12%-os lejtő a 12%-nál meredekebb lejtésű területeket mutatja meg. 

 

6. A 17%-os lejtő 17%-nál meredekebb lejtésű területeket mutatja meg. 

 

7. A vízvédelmi sávok a víztestek fedvényhez kapcsolódó vízvédelmi puffer sávot 

mutatja meg, folyóvíz esetében 5m, állóvíz esetében 20 méteres távolságban. 

 

8. A NATURA 2000 területek a MePAR-ban lehatárolt NATURA 2000 védettségű 

területeket mutatja meg 

 

9. A HM NATURA a Honvédelmi Minisztérium kezelésében levő NATURA védettségű 

területeket jeleníti meg. 
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Tájképi és EFA elemek 

1. A kunhalom fedvény a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett kunhalmokat mutatja 

meg, megőrzésük kötelező. 

 

2. A gémeskút a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett gémeskutakat mutatja meg, 

megőrzésük kötelező. 

 

3. A magányos fa fedvény a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett, szántón elhelyezkedő 

magányos fákat mutatja meg, megőrzésük kötelező. 

 

4. A fa- és bokorcsoport fedvény a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett fa-és 

bokorcsoportokat mutatja meg, megőrzésük kötelező. 

 

5. A kis kiterjedésű tavak a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett kis kiterjedésű tavakat 

mutatja meg, megőrzésük kötelező. 

 

6. A terasz a MePAR-ban lehatárolt HMKÁ védett kis kiterjedésű tavakat mutatja meg, 

megőrzésük kötelező. 

 

7. A fasor a MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű célterületként (EFA) 

elszámolható fasorokat mutatja meg. A 2018. évtől a fasor tájképi elemek beolvadtak a 

fás sáv fogalmába, fogalmaik egységesítésre kerülnek. 
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8. A fás sáv a MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű célterületként (EFA) 

elszámolható fás sávokat mutatja meg. 

 

9. A táblaszegély a MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű célterületként (EFA) 

elszámolható táblaszegélyeket mutatja meg. 

 

10. Az erdő menti hektársáv a MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű 

célterületként (EFA) elszámolható erdő menti hektársávokat mutatja meg. 

 

11. A rövid rotációs idejű sarjerdő azokat a területeket jeleníti meg, melyek 

megfelelnek az ökológiai jelentőségű célterületként (EFA) történő elszámolhatóság 

feltételének. 

 

 

Erdők 

1. 2008. évi támogatható terület: olyan támogatható terület megjelenítése, amely 2008-

ban támogathatónak került lehatárolásra (VP Erdősítés - Erdőtelepítés/VP Ipari fásítás 

esetén SAPS jogosultságot dönt el). 

2. EMVA MgTE/VP SAPS erdő (olyan EMVA MgTE erdők, amelyek 

SAPS támogatható területen helyezkednek el, 2008 után alakítottak ki őket, tehát EFA-

ként (erdősített terület)  is elszámolhatóak.) 
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3. EMVA MgTE/VP erdő (olyan EMVA MgTE erdők, amelyek SAPS nem 

támogatható területen helyezkednek el,  2008 előtt erdősítették ezeket a területeket 

erdőket, ezért EFA-ként nem kérelmezhetőek) 

4. NVT erdő: 2008-ig telepített NVT erdők fedvénye 

 

Gyepek 

1. Állandó gyepek a MePAR-ban lehatárolt környezeti szempontból nem érzékeny 

állandó gyepeket mutatja meg. 

 

2. Érzékeny állandó gyepek a MePAR-ban lehatárolt környezeti szempontból érzékeny 

állandó (NATURA 2000 besorolású) gyepeket mutatja meg. 

 

 

 

Egyéb 

1. Belvízzel veszélyeztetett területek a Vidékfejlesztési Program keretén belül 

meghirdetésre kerülő Agrár-környezetgazdálkodási támogatások (VP-AKG/ÖKO) 

„Belvíz-érzékeny szántó”, illetve a „Belvíz-érzékeny gyep” tematikus előíráscsoportjának 

területeit meghatározó fedvény. 

 

2. Erózió veszélyeztetett területek a Vidékfejlesztési Program keretén belül 

meghirdetésre kerülő Agrár-környezetgazdálkodási támogatások (VP-AKG/ÖKO) 

„Erózió-érzékeny szántó” tematikus előíráscsoportjának területeit meghatározó fedvény. 
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Alaprétegek 

Az alaprétegeknél találhatóak az egyes években készült ortofotók, valamint az 

OpenStreetMap utcatérkép is itt érhető el. 

Az alaprétegek főcsoportban az aktuálisan használt fedvény kijelölése szintén a sor elején 

lévő gombokkal történik. Fontos, hogy egyszerre csak egy ortofotó lehet bekapcsolva. 

Visszafelé, évről évre haladva ki lehet kapcsolni az egyes rétegeket, így megjelenítve a 

korábbi évek felvételeit. 

 

 

Ortofotók (ábrán is bemutatva) 

1. Ortofotó 2021. réteg mutatja meg a 2020. évben készített keleti országrészre kiterjedő 

légifelvételt, a középsőn a 2019-es, nyugaton a 2018-as ortofotó látható. 
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2. Ortofotó 2020. réteg mutatja meg a 2019. évben készített középső országrészre 

kiterjedő légifelvételt, nyugaton a 2018-es, keleten a 2017-es ortofotó látható. 

 

3. Ortofotó 2019. réteg mutatja meg a 2018. évben készített nyugati országrészre 

kiterjedő légifelvételt, keleten a 2017-es, a középsőn a 2016-os ortofotó látható. 

4. Ortofotó 2018. réteg mutatja meg a 2017. évben készített keleti országrészre kiterjedő 

légifelvételt, a középsőn a 2016-os, nyugaton a 2015-ben készült ortofotó látható. 

5. Ortofotó 2017. réteg mutatja meg a 2016. évben készített középső országrészre 

kiterjedő légifelvételt, keleten és nyugaton a 2015-ös ortofotó látható. 

6. Ortofotó 2016. réteg mutatja meg a 2015. évben készített teljes országra kiterjedő 

légifelvételt. 

7. Ortofotó 2015. réteg a középső országrész északi felén 2014-ben, a többi középső 

részen 2013-ban, nyugaton 2012-ben, keleten 2011-ben készült ortofotókat mutatja meg. 

Az egyes területek felvételezési éveit az alábbi képek mutatják (kivéve a 2015. 

évet, amikor a teljes ország felvételezésre került): 

 

 

 



23 
 

 

OpenStreetMap utcatérkép 

 

 

 

Nyomtatás 
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Az eszköz a térkép nyomtatása  ikonnal aktiválódik. 

 

 

 Hatására egy a beállításokat tartalmazó panel nyílik meg, mely az alábbi mezőket 

tartalmazza: 

 Térkép címe: Maximum 28 karakterből álló tetszőleges cím megadására van lehetőség 

 Megjegyzés: Maximum 40 karakterből álló szöveg beírására van lehetőség 

 Papír mérete: A4-es fekvő és A4-es álló, valamint A3-as fekvő és A3-as álló méretek 

valamelyikének kiválasztása 

 Formátum: PDF, PNG, TIFF 

 Méretarány: Az alábbi táblázatban megadott szintek szerint (1:500- 1:200 000) 
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A nyomtatási eszközbe lépve, folyamatosan látható és elérhető egy nyomtatási 

keresőablak, mely azt a területet mutatja kiemelve, ami a generált dokumentumra kerül. 

Ez a kurzor segítségével tetszőlegesen húzogatható. A keresőablak a látható 

térképfelülethez képest középre igazított. 

 

 

A méretarány igazítása  funkciógomb megnyomásával, a keresőablak a lehetséges 

méretarányok közül automatikusan beállítódik arra a nagyítási szintre, ami biztosítja, 

hogy a nyomtatási keresőablak ne legyen nagyobb a képernyőn megjelenő 

térképfelületnél. Jelen megoldással az aktuálisan látható felületből mindig a lehető 

legnagyobb térképfelület kerül a legenerált dokumentumra. 
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A térkép igazítása  funkciógomb megnyomásával a keresőablak automatikusan arra 

a nagyítási szintre állítódik be, amely az aktuálisan beállított méretarány szinthez a 

legjobb nagyítási szintet biztosítja a nyomtatási keresőablak áttekinthetőségéhez. 

 

A fekete háttér kikapcsolt alaptérkép esetén, amennyiben nincs bekapcsolva raszteres 

háttér, jelen kapcsolóval beállítható a fekete háttérszínnel való helyettesítése. Az 

alapértelmezett beállítások alapján utóbbi be van kapcsolva, kikapcsolása esetén azonban 

a háttérszín fehér lesz a generált térképen. 
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A koordináta-háló megjelenítése során a térkép szegélyen, mind a két tengelyen és az 

összes oldalt érintően láthatóvá válnak a koordináta értékek.  

A funkció szabadon ki- és bekapcsolható. 

 

A térkép a térkép nyomtatás fül segítségével a kiválasztott formátumnak megfelelően 

generálható le. 
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A jelmagyarázat nyomtatás fülre kattintva az egyes fedvényekhez tartozó jelölések 

nyerhetők ki. 

 

 



29 
 

 

 

A dokumentumra a térkép a kiválasztott méretaránynak megfelelő teljes tartalommal 

kerül úgy, hogy az a margón belüli teljes területet kitöltse. 

Az eszköz panelje – a többi eszközhöz hasonlóan – összezárható a hozzá tartozó 

eszközkészlet elrejtése  ikon megnyomásával, vagy más eszköz kiválasztásával. 

 

Segédeszközök használata 
Érvényességi idő 

A bal felső sarokban található ikon mutatja meg, hogy az adott blokk érvényességi 

idejének utolsó napját. Amennyiben a dátum az adott (tehát a mai) napot mutatja, akkor a 

legaktuálisabb blokk kialakítás figyelhető meg. 

 

 

Abban az esetben, ha a dátum más, akkor azt láthatjuk, hogy meddig volt érvényben a 

blokk kialakítás. Ennek figyelembevételekor kérjük, ügyeljenek a kiválasztott 

vonatkozási év helyességére. 



30 
 

További segédeszközök a térképi felület jobb oldalán egymás alatt találhatóak. 

 

 

Ugrás a kiválasztott blokkra 

A funkció az  ikonnal érhető el. Abban az esetben jelenik meg a felületen, 

amennyiben van aktuálisan kiválasztott blokkverzió, így közvetlenül belépés után, de 

még eredménykeresés előtt nem látható.  
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A funkció használata során a térképen az aktuálisan vizsgált blokkra zoomolás történik, 

azonos módon mint a blokkra keresésénél. Amennyiben a térképen elnavigálunk 

máshova, egy kattintással visszatérhetünk az eredeti blokkhoz 

 

Fedvényinformációk 

A  funkciógombbal az adott fedvényhez tartozó információk, úgynevezett 

attribútum adatok jeleníthetőek meg. Bekapcsolt állapotban sárga színű:  

A fedvénytárban, a fedvények nevétől jobbra egy mindig látható jelölő oszlop van, ahol a 

funkciógomb mindegyik fedvénytípusnál megtalálható és szabadon ki- és bekapcsolható.  

 

Fedvényinformációk megjelenítése engedélyezve:  

Fedvényinformációk megjelenítése kikapcsolva:  
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Az attribútum adatok azoknál a fedvényeknél jelenítődnek meg, melyeknél az előbbi 

funkciót jelző ikon bekapcsolt állapotban van. 

 

 

 

 

 

A fedvények és a hozzá kapcsolódó fedvényinformációk jelölése egymástól függetlenül 

bekapcsolható. 

 

 

 

Alapértelmezett beállításként a blokkhatár fedvénytípushoz tartozó fedvényinformáció 

funkciógomb állandóan bekapcsolt állapotban van, ennek módosítása nem engedélyezett. 

 

 

 

Jelmagyarázat 



33 
 

A funkció a jelmagyarázat  ikonnal aktiválható, bekapcsolt állapotban pedig az ikon 

ismételt megnyomásával inaktiválódik. 

A funkció a fedvénytárban megjelenítésre megjelölt fedvénytípusokkal szinkronban 

működik, azaz: 

 ha egy fedvénytípus sincs megjelölve, akkor az aktiválás után nem jelenik meg a 

jelmagyarázat panelen 

 

 
 

 ha legalább egy fedvénytípus be van jelölve, akkor az a térkép jobb felső részén 

elhelyezett jelmagyarázaton is dinamikusan megjelenik, tartalmazva az adott 

fedvénytípus stílusikonját és elnevezését 

 

 
 

 amennyiben a jelmagyarázat a segédeszközök többi ikonját kitakarja, utóbb ikonjai 

felülre kerülnek 

 

 

 

 

Mérési lehetőségek 
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A funkció a mérési nézet megjelenítése  ikon bekapcsolásával aktiválható, mely 

hatására egyaránt megjelenik a mérési eszköztár. 

 

A mérési eszköztár aktuálisan bekapcsolt eleme piros színűre vált. 

 

Az egyes eszközök ki- és bekapcsolása az adott ikon megnyomásával érhető el, 

egyidejűleg azonban csak egy eszköz lehet bekapcsolt állapotban. A mérési eszköztár az 

X jelzés megnyomásával zárható be.  

Amennyiben a mérési nézet bezárása idején van olyan eszköz, amely be van kapcsolva, 

akkor a segédeszköz ikonja fekete helyett sárga háttérszínnel jelenítődik meg:  

  

 

Hosszmérés 

Megjelenő ikon:  

A rajzolás során szimpla kattintással kell a töréspontokat elhelyezni. A folyamatban lévő 

rajzolásnál megjelenő mérési vonal egy fekete szaggatott vonal. Az egér helyzetét egy 

fekete szálkereszt, illetve egy, a szálkeresztet dinamikusan követő kis méretű teli sárga 

kör jelöli. 

 

A rajzolás befejezése dupla kattintással történik (ehhez minimum 2 letett pont szükséges), 

majd a szaggatott fekete vonal folytonos sárga vonallá alakul. 
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Egymás után több mérési vonal is rajzolható, melyek egymással tetszőlegesen 

átfedhetnek.  

 

A mérés pontossága: 

 méter nagyságrendben: 2 tizedes, 

 kilométer nagyságrendben: 4 tizedes 

 1000 méterig méterben, 1000 méter felett pedig kilométerben kifejezve. 

 

Területmérés 

Megjelenő ikon:  

A rajzolás során szimpla kattintással kell a töréspontokat elhelyezni. Az első 2 töréspont 

lehelyezése vonalakat alkot, a 3.-tól pontháromszög jelenik meg. Minden új törésponttal 

eggyel több oldalú sokszög képződik. 

A folyamatban lévő rajzolásnál a poligon határvonala egy fekete szaggatott vonal, a 

kurzor helyzetét egy kisméretű teli sárga kör jelöli.  

A rajzolás befejezése dupla kattintással történik (ehhez minimum 3 letett töréspont 

szükséges, különben hibaüzenet jelentkezik). 

 

A poligon fekete szaggatott vonala egy folytonos sárga határvonallá alakul. Az így kapott 

poligon területe halványszürke, áttetsző.  
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Egymás után több poligon is rajzolható, melyek egymással tetszőlegesen átfedhetnek.  

 

A terület mérete 10 000 négyzetméterig négyzetméterben, ezen érték felett hektárban 

kifejezendő. A mérés pontossága: 

 10 000 m
2
-ig 2 tizedes, 

 10 000 m
2
 felett hektár mértékegységnél 4 tizedesig. 

A rajzolt poligonok esetében a rendszer geometriai ellenőrzést futtat, így önmetsző 

poligonok esetén a szürke helyett piros háttérszín, illetve figyelmeztető üzenet jelenik 

meg a területérték helyett. 
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Sugár és szögmérés 

Megjelenő ikon:  

A rajzolás során, első lépésként a mérési kör középpontját kell elhelyezni egy szimpla 

kattintással, melynél az egér pozícióját szálkereszt, kis méretű teli sárga kör és a 

használatot segítő felugró szövegdoboz jelzi. 

 

A leszúrt középponttól eltávolított egérmutató egy a távolsággal megegyező sugarú kört 

húz fekete szaggatott vonallal. A kör kerületén az egérmutató mozgásának megfelelő 

irányban helyezkedik el a sárga kör. 

 

A sugár hosszának pontossága: 

 méter nagyságrendben: 2 tizedes 

 kilométer nagyságrendben: 4 tizedes 
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 1000 méterig méterben, ezen érték felett kilométerben kifejezve. 

 

 

A rajzolás befejezése dupla kattintással történik, a befejezett kör egy folytonos sárga 

határvonallá alakul, közepén sárgával kiemelésre kerül a mért szög, illetve a sugár 

hossza. A befejezett kör által határolt területrész áttetsző halványszürke színnel 

jelenítődik meg. 

Egymás után több kör is rajzolható, melyek egymással tetszőlegesen átfedhetnek. 

 

 

Elforgatási nézet megjelenítése 

A funkció az elforgatási nézet  ikon megnyomásával aktiválódik. A forgatási 

irányokat a két egymással szemben elhelyezkedő forgási irányt jelölő vezérlővel balra és 

jobbra lehet beállítani. A forgatási mérték középen, fokban (0-360) adható meg. A 

forgatást a fok beállításával és az irányt jelölő nyilak megnyomásával lehet 

kezdeményezni, mely eredményeképp a térképfelület a meghatározott irányban elfordul. 

Az elforgatást egymás után többször is el lehet végezni.  

Az eredeti állapotot az  ikon ismételt megnyomásával lehet elérni. A funkció 

bezárása az X ikonnal kivitelezhető 
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Amennyiben a térkép nyomtatás  eszköz bekapcsolt állapotban van, az elforgatást 

nem lehet alkalmazni. Abban az esetben, ha az elforgatási nézet éppen érvényben van, 

akkor a nyomtatási funkciónál automatikusan beáll észak felé a pozicionálás. 

 

Aránymérték megjelenítése 

Jelen funkció az aránymérték  ikonnal aktiválódik. A bekapcsolása során megjelenő 

fix méretű kijelzőn mutatott lépték, a méretaránytól függően méter (m) vagy kilométer 

(km) utótaggal dinamikusan változik. 

A funkció bezárása az X ikonnal elérhető. 

 

 

Egér helyzetének megjelenítése 

Mint ahogy korábbi fejezetekben is szó volt róla, a koordináták megjelenítése EOV és 

WGS koordináta rendszerben lehetséges.  

A funkció  ikonjának megnyomása esetén leolvashatóak a kiválasztott koordináták. A 

menü  ikon érintése során kiválasztható a vetületi rendszer.  
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A funkció az X jelzéssel zárható be. 

 

Nagyítási nézet megjelenítése 

Az  ikon megnyomásával megjelenő csúszkán, a térképfelület feletti egérgörgetéssel 

egyenértékűen a +/- gombokkal, vagy a középső piros vezérlő eltolásával a nagyítás 

vezérlésére van lehetőség. 

 

A funkció bezárása az X jelzéssel kivitelezhető. 

 

X gomb 

Az X jelzés a teljes segédeszköz készlet elrejtésére szolgál.   

 

Ismételt megjelenítése az alábbi panellel lehetséges. 

 


