
MEZŐGAZDASÁGI DÖNTÉST- SEGÍTŐ, TÁMOGATÓ SZOFTVER



NÖVÉNYORVOSOKNAK
TALAJTANI SZAKÉRTŐKNEK
Növényvédelmi előrejelzések, 
permetezési napló.
Tápanyag-gazdálkodási Terv.

Szoftver használatát ajánljuk:

AGRÁR SZAKTANÁCSADÓKNAK
Agrár jogszabályi megfelelés. 
VP és KM adminisztrációs feladatok ideje 
felére csökken.
Összes gazdálkodója egy felületen.

Adminisztrációs munkafelület, 
amely megfelel az agrár 
jogszabályoknak és a VP 

felhívásainak.

GAZDÁKNAK
Gazdasággal kapcsolatos valamennyi 
adata egy online felületen megtalálható.
Fiatal gazdáknak-agrárdigitalizáció, 
precíziós gazdálkodóknak. 
Interaktív gazdasági naplóba (GN) 
agrotechnikai műveletek beküldése.FÖLDMÉRŐKNEK

VP AKG, ÖKO, erdő KET 
bemérése, kitűzése.
Osztatlan közös földrészletek 
megosztás utáni ábrázolása – EK-
be shape file feltöltése.



MULTIMÉDIÁS ESZKÖZ: MOBILTELEFONOS NÉZET



FUNKCIÓK I.
1. Interaktív Gazdálkodási napló    

(GN) szerkesztése, vezetése
118/2020 (XII.21.) MÁK közlemény
Főlap, GN-01 - GN-19
Egységes Kérelem (EK) automatikus beolvasás
Közigazgatási adatok
Földhasználati adatok
HEGYÍR parcella azonosító, GA szám - szőlő 
1.1. Elektronikus web GN                        

ÁNYK .xml export      NÉBIH 

www.agromap.hu

REGISZTRÁCIÓ - 1 hónapig 
ingyenes használat

http://www.agromap.hu/


FUNKCIÓK II.

2. GAZDATÉRKÉP- A gazdálkodó digitális táblaszintű  
térképe – KET 

- adott évi EK megegyező
- Lechner Tudásközpont



AGRÁRINNOVÁCIÓ-GAZDATÉRKÉP

Tábla adatok Agrotechnikai műveletek



FUNKCIÓK III.

4. Tápanyag-gazdálkodási terv (TGT)
egyszerű mérleg terv, talajvizsgálat és levélanalízis  
alapján

5. Nitrát jelentés        
ÁNYK .xml export         NÉBIH 

3. Térinformatikai lekérdezések GIS szolgáltatás
- AKG, ÖKO, NTB és erdők KET fenntartási időszak alatt   

EOV koordináták és shape. file tárolása
- Precíziós gazdálkodáshoz, robot kormányzáshoz WGS 

koordináták
Osztatlan közös földrészletek térképi ábrázolása – EK. shp



GEODÉZIA
„Geodézia nélkül nincs agrárium”

VP pályázatok- Agrár-környezetgazdálkodási (AKG)
- Ökológiai gazdálkodás (ÖKO)
- Élőhelyfejlesztési célú beruházások (NTB)
- Erdősítés támogatása 
- Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó 
precíziós fejlesztések támogatása

ÚJ AKG, ÖKO pályázat tervezet
Beadási határidő: 2021. október 15. – 2021. november 15.
Geodéziai mérés – KET- 3 méteres pontossággal beazonosított  

poligonok, shape fájlok készítése
területmérési jegyzőkönyvek

2015-2016 AKG, 2015, 2018 ÖKO:KET – amennyiben azonos a 
jelenlegi állapottal



Magyar Államkincstár EK



MÁK Ellenőrzés



MEGRENDELÉS

Gazdálkodási napló (GN)
Gazdatérkép -15 munkanap     
Tábla, KET- helyrajzi száma
ingatlan-nyilvántartási terület
AK értéke

Térinformatikai adatok (shape file           
EOV, WGS koordináták)

e-mail:dasgeod2019@gmail.com



Területi                   
kategóriák Birtokméret Ár                 

Ft/projekt

Kis birtok 1-24,99 ha 20 000

Közepes birtok 25-149,99 ha 30 000

Nagy birtok 150-249,99 ha 46 000

Családi birtok 250 ha felett 55 000

ÁRAK

AGRÁRSZAKTANÁCSADÓI KEDVEZMÉNY

A táblázatban szereplő összegek nettó díjak, melyek nem tartalmazzák a 27 %-os 
ÁFÁ-t.

Térinformatikai adatok külön díjazás ellenében.



Használati útmutató

ELÉRHETŐSÉGEK www.agromap.hu

dasgeod2019@gmail.com

Tel.:06/70/337-1682

https://www.youtube.com/watch?v=uFaJHpw0fSk&t=29s



Köszönöm  a megtisztelő figyelmüket!

ELÉRHETŐSÉGEK www.agromap.hu iroda@agromap.hu


	� 
	2. dia
	3. dia
	4. dia
	5. dia
	6. dia
	7. dia
	8. dia
	9. dia
	10. dia
	11. dia
	12. dia
	13. dia
	14. dia

