
2.6. KNPI által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

A  védett  természeti  területek  és  értékek  nyilvántartásáról  szóló  13/1997.  (V.  28.)  KTM
rendelet alapján a természetvédelmi feladatok ellátásához, a védett természeti területek, illetve
védett  természeti  értékek,  mint  a  nemzeti  vagyon  részeinek  számbavételéhez,  továbbá  a
társadalom természetvédelemmel kapcsolatos adatigényének biztosításához szükséges adatok
kezelése céljából a védett természeti területekről, valamint a védett természeti értékekről és
azok földrajzi előfordulásáról országos hatósági nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartandó
adatok körét a rendelet mellékletei tartalmazzák, melyek a következők.

1. A védett természeti területek alapadatai tartalmazzák a védett természeti terület
a) törzskönyvi számát,
b) nevét,
c)  a  védetté  nyilvánítását  kimondó  jogszabály  [Tvt.  82.  §  (5)  bekezdés]  számát,
hatálybalépésének (kiadásának) időpontját, valamint annak valamennyi módosítását és/vagy a
védettséggel érintett földterületek felsorolását tartalmazó jogerős hatósági határozat számát,
d) a védettségének jellegét [Tvt. 23. § (2) bekezdése, 28. § (1) és (8) bekezdései, valamint 29.
§ (1)-(3) bekezdései szerint],
e)  kiterjedését,  valamint  külön az ebből  fokozottan védetté  nyilvánított  terület  kiterjedését
hektárban, forrás, víznyelő esetén annak középponti koordinátáját.
A védett természeti területekről vezetett Területek Törzskönyve mellékletének adatai:
a) a törzskönyvi szám,
b) a védett természeti terület neve,
c)  a  védetté  nyilvánítást  kimondó  jogszabály  és  annak  valamennyi  módosítása  és/vagy  a
védettséggel érintett földterületek felsorolását tartalmazó jogerős hatósági határozat száma,
d)  a  védett  természeti  területen  található  valamennyi  földrészlet  helyrajzi  száma,  területe,
fokozottan védett területe, művelési ága, szektor száma, a védettség jellege (országos, helyi,
nemzetközi, közösségi jelentőségű), tulajdoni jellege (állami/magán), vagyonkezelője (állami
tulajdon esetén),
e) nemzeti park esetében az övezeti kategória megjelölése,
f) a védett természeti területen található földrészletek helyszínrajza a digitális térképi adatok
alapján.

2. Védett  (fokozottan védett)  élő szervezetekre vonatkozó Értékek Törzskönyve alapadatai
tartalmazzák a védett természeti érték
a) nevét (faj esetén magyar és tudományos nevét),
b) a védelem fokát (védett vagy fokozottan védett, nemzetközi egyezmény hatálya alatt álló,
közösségi jelentőségű),
c) pénzben kifejezett természetvédelmi értékét,
d)  a  védetté  nyilvánítást  kimondó  jogszabály(ok),  valamint  módosításaik  számát,
hatálybalépésének időpontját,
e)  élő  szervezetek  védetté  (fokozottan  védetté)  nyilvánított  életközösségei,  élőhelytípusai
esetén magyar és szükség szerint latin nevét.
Védett (fokozottan védett) élő szervezetekre vonatkozó Értékek Törzskönyve mellékletének
adatai:
a) név (faj esetén magyar és tudományos név),
b) a védetté nyilvánítást kimondó jogszabály(ok) és módosításainak szövege,
c) a védett természeti értéket vagy annak jellegzetességeit bemutató fénykép, rajzos ábra vagy
leírás,



d) térbeli előfordulásának földrajzi adatai,
e)  élő  szervezetek  védetté  (fokozottan  védetté)  nyilvánított  életközösségei,  élőhelytípusai
esetén az azokra jellemző fajok.

Védetté (fokozottan védetté) nyilvánított  ásványokra,  ásványtársulásokra,  ősmaradványokra
vonatkozó Értékek Törzskönyve alapadatai tartalmazzák a védett természeti érték
a) nevét,
b) a védelem fokát (védett vagy fokozottan védett),
c) pénzben kifejezett természetvédelmi értékét,
d)  a  védetté  nyilvánítást  kimondó  jogszabály(ok),  valamint  módosításaik  számát,
hatálybalépésének időpontját,
e)  ásványok  esetében  a  kémiai  összetételét  (képletét)  és  védettségének  milliméterben
megadott mérethatárát.
Védetté (fokozottan védetté) nyilvánított  ásványokra,  ásványtársulásokra,  ősmaradványokra
vonatkozó Értékek Törzskönyve mellékletének adatai:
a) név,
b) a védetté nyilvánítást kimondó jogszabály és annak valamennyi módosítása,
c) a védett természeti értéket vagy annak jellegzetességeit bemutató fénykép, rajzos ábra vagy
leírás,
d) ismert magyarországi lelőhelyeinek megnevezése.

Az OKIR publikus felületén az összes védett terület lekérdezhető az alábbi elérhetőségen: 
http://web.okir.hu/sse/?group=TIR

A  nyilvántartandó  adatokat  saját  –  ESRI  geoadatbázis  –  adatbázisban  is  nyilvántartjuk,
melyből a kiexportálható formátumok: .xls, .shp, .dxf .dwg (utóbbi kettő CAD-es formátum).
Az adatszolgáltatás ingyenes, kivéve ha a megadott formátumoktól eltérőt igényelnek.

http://web.okir.hu/sse/?group=TIR

