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13. fejezet - A természetvédelem 
térinformatikai támogatása 

1. 13.1 Bevezetés 

Az előző fejezetekben megismert környezet- és természetvédelmi eszközök gyakorlati használata során jelennek 

meg az oktatás különböző szintjein a környezettudomány összefüggései valamint az információ-technológiai 

lehetőségek és korlátok. 

A tananyag jelen fejezete áttekinti azokat az igényeket és kezdeményezéseket, projekteket, amelyek 

megoldásában a térinformatika eszköztárat hívtuk segítségül. 

A fejezetből megismerhetjük: 

• a Természetvédelmi Információs Rendszer kialakításának szükségességét 

• a kialakítás célját, 

• a rendszer elemeit, feladatait, működését, 

• a jövőbeli tennivalókat a nemzeti térbeli adat infrastruktúra létrehozásához. 

2. 13.2 Előszó 

A természeti erőforrások fontos tulajdonsága a valós topográfiai térben való lokalizáltság (geometria), amely 

lehetővé teszi, hogy földrajzi információs rendszerbe szervezve tanulmányozzuk a vizsgálati objektumainkat 

(Dangermond, 1994; Davis et al., 1994). 

A XX. század vége a számítástechnikában és az információ technológiában (IT) robbanásszerű változásokat 

hozott, amelyek következtében a biotechnológia, a nanotechnológia és a tértudományok váltak a világ vezető 

három szakterületévé (Hauri, 2004). Ez a folyamat jelentősen befolyásolta az államigazgatás működését is, 

lehetőséget biztosítva az államigazgatási munka hatékonyságának növelésére. Az IT és az adatforrások 

koordinálatlan, tervszerűtlen használata ugyanis a humán- és pénzügyi erőforrások szétaprózódásához, a 

hatékonyság csökkenéshez vezethet (Takács, 2006). A korábban csak kevesek által használt adatok széleskörű 

érdeklődésre tarthatnak számot, hisz az informatika és különösen a térinformatika lehetővé tette, hogy 

döntéseink alátámasztására olyan adatokat is igénybe vegyünk, amelyeket régebben a technikai nehézségekre 

alapozva nem tekintettek relevánsnak (Sárközy, 2001). A térbeli gondolkodás fejlődésének nagy lendületet adott 

a műholdas helymeghatározás és a helyfüggő alapú szolgáltatások (angolul: Location Based Services) 

megjelenése, amely során a szolgáltatást nyújtó a felhasználó földrajzi helyzetének és egyéni igényeinek 

megfelelő testreszabott információt, vagy bármilyen más tartalmat továbbít. Ezen rendszerek forradalmasítják a 

térinformatikai adatgyűjtés sebességét, mennyiségét és minőségét. 

Az állam szerepvállalása a térbeli adat infrastruktúra megteremtésében nem filozófiai, hanem praktikus okokból 

szükségszerű. Gondoljunk csak arra, hogy különböző intézmények használnak azonos tematikájú adatokat, de 

különböző részletezésben, bontásban, pontossággal. Ha a saját magának adatot gyűjtő szervezet nem használ 

térinformatikát, úgy nem lehet tőle elvárni, hogy gondoskodni fog az információ megfelelő (interoperábilis) 

geokódolásáról, e nélkül pedig az adatok számunkra értéktelenek. Az USA-ban az állami alapadatok az 

Information Superhighways politika (Gore, 1991; Besser, 1995) értelmében nyilvánosak és ingyenesek az állami 

és nonprofit intézmények számára. Az amerikai térinformatika nagy szerencséjére az adatok egy jelentős részét 

ugyanaz a USGS (Egyesült Államok Geológiai Szolgálata) gyűjti, amely a térinformatika terjesztéséért 

országosan felelős intézmény (Sárközi, 2001). A szövetségi kormányzati intézményeken túl az egyes amerikai 

állami intézmények is jelentősen hozzájárulnak a térbeli gondolkodás terjesztéséhez. Texas állam Természeti 

Erőforrás Információs Rendszere (Texas Natural Resources Information System, TNRIS) 1968 óta működik és 

szolgáltat térítésmentesen légifotókat, űrfelvételeket, topográfiai és élőhelytérképeket, természeti 

állapotfelmérési eredményeket és egyéb történeti szempontból releváns dokumentumokat állampolgárai 

számára. 

http://gisfigyelo.geocentrum.hu/informatika/kisokos_informatika.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_terinformatika.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_pontossag.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_terinformatika.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/informatika/kisokos_informacio.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_geokod.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_terinformatika.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_terinformatika.html
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3. 13.3 Fogalmak 

A természetvédelmi feladatok gyakorlati megvalósításában a térinformatika eszköztára jelentős segítséget 

nyújthat. Általános cél a hatékonyságnövelés. Alábbiakban a szakterülettel kapcsolatos fogalmakat tekintjük át. 

Információs társadalom: Az információ szabad létrehozásán, forgalmazásán, hozzáférésén és felhasználásán 

alapuló társadalmi struktúra (Márkus, B. 1994b). 

Magyarország információs társadalom stratégiája (MITS): A 2000. márciusában megrendezett lisszaboni 

csúcson Európa állam- és kormányfői azt az új célt állították az Európai Unió elé, hogy 2010-re a világ 

legversenyképesebb, tudásalapú társadalmává váljon. A Lisszabonban elindított reformfolyamat részeként 

meghirdetett eEurope-kezdeményezés – s az ennek végrehajtását segítő további (eEurope 2002, eEurope 2005) 

akciótervek – gazdasági programokként foghatók fel. Ez a program a céljait csak a társadalom egészét érintő, 

mélyreható változások révén, az info-kommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségeket felismerve és azokat 

tudatosan felhasználva érheti el (Martosné, 2005). A Természetvédelmi Információs Rendszer a MITS 

célkitűzése alapján épült fel. 

e-kormányzat: a korszerű, ügyfél központú „szolgáltató állam” megvalósítása az ügyintézés korszerűsítésével, 

és a lakosság széles köre által elérhető elektronikus szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával. A szolgáltató 

állam megteremtésének folyamatában az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával 

modernizálható a közigazgatás belső struktúrája, működési, eljárási mechanizmusa (bürokrácia csökkentése), 

másrészt gyorsabb, olcsóbb és közvetlenebb módon alakítható ki a kapcsolat az állampolgár, üzleti szereplők és 

a kormányzat között. Az e-kormányzat fejlesztésének két jellemző folyamaton keresztül kell megvalósulnia: 

• az ügyfelek igényeinek minél magasabb szinten történő kielégítésén, amely a korábbi szolgáltatás-orientált 

működés ügyfélorientált megközelítéssel való felváltását jelenti (beleértve az eEurope 2005 programban 

meghatározott 20 nyilvános közszolgáltatás1 mihamarabbi online elérhetővé tételét), 

• a közigazgatás belső folyamatainak, hatékonyságának emelésén, az ügymenet digitalizálásán (beleértve az 

egységes közigazgatási adatmenedzsment és adatmodell kialakítását, a kormányzati elektronikus aláírás 

rendszer kialakítását és bevezetését, a kormányzaton belüli informatikai és kommunikációs rendszerek és 

alkalmazások integrációját). 

Környezeti információ (Baranyi, 2004): minden olyan adat, információ (a szabályozás nem tesz különbséget a 

kettő között!), amelyet a környezeti információkról szóló 4/2003 (I. 28.) Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv 

2. cikkelyének 1 pontja annak tekint. Az irányelv 2003. február 14-én lépett hatályba. Az Európai Bíróság 2003. 

június 26-án hozott ítéletében (C-233/00) például a Francia Köztársaságot marasztalta el –többek között– a 

környezeti információszolgáltatási kötelezettség túl szűk hatálya miatt (Kocsis-Kupper, 2004). Az irányelv 

pontosan és igen széles tárgyi hatállyal definiálja a környezeti információ fogalmát: minden olyan írott, látható, 

hallható elektronikusan vagy más formában tárolt információ, amely 

• a környezeti elemek állapotára, tehát az élettelen környezeti elemekre (levegő, víz, föld), az élővilágra 

(élőhelyekre, biológiai sokféleségre), tájképre, genetikailag módosított szervezetre valamint az ezek közötti 

kölcsönhatásokra vonatkozik; 

• a környezetet veszélyeztető tényezőkre (anyag- és energiakibocsátás, zaj, rezgés, sugárzás, hulladék, 

szennyvíz és más emissziók) vonatkozik; 

• a környezetvédelmi intézkedések és tevékenységek körébe tartozik (közigazgatási intézkedések – így 

engedélyek, kötelezések, tiltások, korlátozások, minősítések –, környezetvédelmi politika – amely egy kicsit 

rossz fordítás, hiszen a „policy” magyar megfelelője inkább a programalkotási folyamat –, jogszabályok, 

tervek, programok, környezetvédelmi jellegű közigazgatási szerződések); 

• az Európai Unió környezetvédelmi jogának implementációját mutatja be; 

• költség-haszon és más közgazdasági elemzések, amelyeket a fentebb említett tevékenységek és intézkedések 

kialakítása során felhasználtak, figyelembe vettek; 

                                                           
1 - v. ö. 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat, hazánkban 27 
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• az emberi egészségre (környezet-egészségügyi adatok, így pl. pollenadatok) és biztonságra 

(környezetbiztonsági adatok, így pl. veszélyes anyagok, készítmények kapcsolatos információk, katasztrófa-

elhárítási tervek, stb.) vonatkozik. 

Ezeket az adatokat – kérésre – minden adatkezelő köteles kiadni (az adatmásolás tényleges költségei megtérítése 

mellett), illetőleg a hozzáférést biztosítani ingyen, mindenfajta érdekeltség bizonyítása nélkül (néhány, szűken 

értelmezett titokkör létezik csak)! Ezt nevezi a magyar szakirodalom passzív információs jognak. 

Az információk egy szűkebb csoportját – az irányelv úgy fogalmaz, hogy „legalább” ezeket – az adatkezelők 

önmaguktól kötelesek a társadalomnak terjeszteni (legegyszerűbb módja, ha elérhetővé teszik az interneten2) az 

irányelv 7. cikkelyének 2. pontja alapján (aktív információs jog): 

• a teljes környezeti jogot (minden környezet érintő jogszabály szövegét a közösségi jogszabályoktól kezdve az 

önkormányzati rendeletekig) 2005. februárig, 

• környezetet érintő politikák, tervek, programok dokumentumai, 

• a környezet érintő jogszabályok és programok, tervek végrehajtásáról szóló dokumentumok, 

• a környezeti elemek állapotát bemutató anyagok, 

• a monitorozó-rendszerekből és a környezethasználók adatszolgáltatásiból származó adatok és információk, 

• a jelentős környezeti hatással járó tevékenységek engedélyei, 

• környezeti hatástanulmányok és a környezeti elemekkel kapcsolatos környezetbiztonsági tanulmányok. 

Környezeti adatok tulajdonságai: érték, pontosság, minőség; továbbá, jellegzetesen térbeli helyzet, idődimenzió. 

Ezeken túl lehet elsődleges kapcsolódó állománya (helyszínrajz, fényképfelvétel, videófelvétel); és további 

kapcsolódó állományok (jegyzőkönyvek, határozatok, stb.). Ilyen adattartalmat és adatkapcsolatot csak 

térinformatikai szoftverre támaszkodó információs rendszerrel lehet megvalósítani. A Természetvédelmi 

Információs Rendszer a fenti tulajdonságok mindegyikét kezelni tudja. 

Környezeti adatok nyilvánossága: az állami szervek és az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a 

környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, az így szerzett 

adatokat nyilvántartani, és hozzáférhetővé tenni. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 

nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról az 

1998. június 25-én elfogadott, Magyarországon a 2001. évi LXXXI. törvényben kihirdetett Aarhusi Egyezmény 

rendelkezik. 

Monitorozás: valamilyen objektum (pl. biodiverzitás, ami élőlénycentrikus) kiválasztott tulajdonságainak hosszú 

időn keresztül, rendszeres megfigyelésekkel vagy mintavételezéssel történő nyomon követése rögzített protokoll 

(módszertan) alapján (Takács, 1995). 

OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer): A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

irányítása alá tartozó szervezeteknél a környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban gyűjtött 

adatok egy része a területi környezetvédelmi szervek saját méréseiből, másik része a környezethasználók 

jogszabályi előírások alapján tett adatszolgáltatásaiból származik. A környezeti adatok jelentős része3 ma már 

közvetlenül központi számítógépes adatbázisba kerül, olyan módon, hogy a méréseket végző, valamint az 

adatszolgáltatásokat feldolgozó környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (zöld hatóságok) 

a minisztériumi szerverhez kapcsolódva közvetlenül a központi adatbázisba rögzítik azokat. Az OKIR 

elsődleges feladata, hogy a környezet állapotának és használatának nyomon követését, igénybevételi és terhelési 

adatainak gyűjtését, feldolgozását és nyilvántartását támogassa, és az érintett felhasználókat (beleértve a 

nyilvánosságot is) ellássa a szükséges információkkal (http://okir.kvvm.hu/). A rendszer moduláris felépítésű, a 

különböző környezetvédelmi szakterületek adatai saját szakterületi nyilvántartásokba kerülnek, amely 

szakrendszerek egymással összefüggő és egymás között átjárható konglomerátumot alkotnak. Az OKIR 

valójában ezen környezetvédelmi szakrendszerek összessége. Az OKIR moduljai: 

• Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (KAR) 

                                                           
2Ezért üzemeltet a TIR interaktív térképszervert http://geo.kvvm.hu/tir/ 
3 a természetvédelmi adatok kivételével 
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• Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg nyilvántartási rendszer (FAVI) 

• Kármentesítési Információs Rendszer (KÁRINFO) 

• Vízminőségi Kárelhárítási Információs Rendszer (VIKÁR) (fejlesztés alatt) 

• Kommunális szilárdhulladék-lerakó nyilvántartási rendszer (LANDFILL) 

• Levegőtisztaság-védelmi Alapadat és éves üzemelési adatokat nyilvántartó Információs Rendszer (LAIR) 

• Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR) 

• Határozat Szerkesztő Rendszer (HSZR) 

• Dokumentum Menedzsment Rendszer (DMS) (jelenleg csak az IPPC LNYR-hez) 

• Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) 

• IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszer (IPPC LNYR) 

• IPPC Információs Rendszer (IPPC) 

• Vízminőség-védelmi alap és éves adatokat nyilvántartó rendszer (VAL-VÉL) 

• Felszíni Vízminőségi Információs Rendszer (FEVI) 

• Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) (a Tvt. alapján az OKIR önálló része). 

 

Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR): az állami természetvédelem intézményeinek4 munkáját 

kiszolgáló komplex térinformatikai támogatással megvalósuló számítógépes információs rendszer. A területi és 

központi államigazgatási szervek természetvédelmi adatbázisainak az Európai Uniós rendszerekkel is 

kompatibilis egységes térinformatikai rendszerben (adatgyűjtés, tárolás) történő nyilvántartása, a 

természetvédelmi szakmai munka hatékonyságát (elemzés, megjelenítés) jelentősen növelő eszköz. A rendszer 

kialakítása kapcsán országos közös törzsadattárakat és kódtáblákat, és természetvédelmi (működéssel, 

vagyonkezeléssel és bemutatással kapcsolatos) adatbázisokat hoztunk létre, és azokat kezelő számítógépes 

keretrendszert fejlesztettük ki az EU Átmeneti Támogatás programja finanszírozásában 2005-2007 időszak alatt. 

A TIR legfontosabb moduljai (13-1. ábra): A TIR ontológiai és funkcionális okok miatt moduláris felépítésű. A 

modulok a TIR szoftverben önálló megjelenítési felületűek, adatbázis tárolási szinten azonban az összes modul 

közös helyen, közös módon tárolódik. Az ábra csak azon modulokat ábrázolja, amelyekkel a TITT 2002-2007. 

között részletesen foglalkozott. 

Biotika modul: feladata a természetvédelmi szervezetekben keletkező élő szervezetekre és életközösségekre 

(növény-, és állattársulások) vonatkozó előfordulási és egyéb természetvédelmi jelentőségű tulajdonságukra 

jellemző adatok (továbbiakban biotikai adat [1] – pl. faj előfordulási térkép, vegetációtérkép, cönológiai felvétel 

stb.) egységes gyűjtése, tárolása és a hozzáférések-lekérdezések biztosítása. A modulba feltöltött adatokból 

                                                           
4 beleértve a miniszteriális és a területi egységeket is (10. modul) 

_Fogalmak
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történik a bekerülő adatok alapján a hazai és a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek kiszolgálása és a 

szakmai-vezetői döntések támogatása. A biotika modul biztosítja a külső kutatók számára az adatok megfelelő 

formában történő bevitelének lehetőségét térképi támogatással (egységes adatbeviteli felületen keresztül, 

törzsadattárak segítségével, szigorú protokollokon keresztül). Biztosítja továbbá a kutatások keretében beérkező 

minden adat (térképi információk, leíró adatok szöveges dokumentumok, képek stb.) tárolását és hozzáférését. A 

TIR biotikai modul szoftver feladata a felsorolt funkciók támogatása az adatbevitelből származó 

bizonytalanságok csökkentésével. Az adatok gyűjtése törzsadattárak segítségével történik. 

Ingatlannyilvántartás modul: szolgáltatja a helyrajzi számokhoz kapcsolódó adatokat a többi modul és a 

hatósági, illetve vagyonkezelési feladatokhoz. Biztosítja a saját adatok hozzáfűzését az egyes helyrajzi 

számokhoz (pl. a különböző védettségi kategóriákhoz való tartozást), támogatja nemzeti park igazgatósági és 

országos szintű statisztikák készítését, az ingatlannyilvántartási térképekhez való hozzáférést, adatok 

importálását-exportálását a nemzeti park igazgatóságok és a KvVM között. A modulnak a földhivatali digitális 

állományokkal (KÜVET, TakarNet), illetve a jogosultság megszerzése után a MePAR rendszerrel kell 

kommunikálnia geoadatbázison keresztül. 

 
13-1. A Természetvédelmi Információs Rendszer legfontosabb moduljai (Forrás: Takács, 2007) 

Védett értékek modul: feladata a hazai (ex lege, egyedi országos jogszabály, helyi ÖK rendelet stb.) és 

nemzetközi jogforrások (EU direktíva) által meghatározott élettelen védett értékek és területek nyilvántartása, 

illetve fontosabb jellemzőik tárolása, statisztikák készítése. A jogszabályok többségének melléklete a helyrajzi 

szám lista, amely megadja a védett terület határait. 

Vagyonkezelés (-gazdálkodás) modul: a nemzeti park igazgatóságok és a természetvédelemért felelős 

minisztérium természetvédelmi vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatainak támogatását végzi, az 

állatállománnyal és a haszonbérletekkel kapcsolatos adatok nyilvántartásával. Feladata térinformatikai kapcsolat 

létesítése a haszonbérleti szerződések és a bérelt/kiadott területek térképe között. 

Erdészeti-nyilvántartás modul: feladata erdészeti üzemtervi adatok biztosítása az erdészeti nyilvántartások 

kezeléséhez, erdőtervek adatainak tárolásához, az erdőgazdálkodási tevékenység nyomon követéséhez és saját 

felmérésekhez a természetvédelmi kezelési, vagyonkezelési és hatósági munka kiszolgálása érdekében. Az 

erdőrészletek tízévente történő adatfelvételezése során több mint 100 különféle attribútum kerül vizsgálatra (új 

adatok felvétele, régi adatok frissítése) (Nyull, 2004.). Az adatokat Erdőállomány Adattár tartja nyilván, erre 

épül az Erdészeti Szakmai Információs Rendszer (ESZIR). Az erdőterv az erdőtömböket erdőtagokra (20-100 

ha), az erdőtagokat erdőrészletekre (néhány tized hektártól 50 hektárig) osztja. Az erdőrészlet a tervezés 

alapegysége: olyan, általában összefüggő erdőterület, amelynek termőhelyi (klíma, talaj, vízviszonyok) és 

faállományviszonyai (fafaj/ok, a faegyedek kora, mérete, stb.) többé-kevésbé azonosak, és ahol a következő tíz 
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évben azonos erdészeti beavatkozás tervezett (Spiegl, 1997). A védett természeti területeken az erdőtervet a 

természetvédelmi célállapot elérése érdekében módosítjuk. 

Természetvédelmi területhasználat, esemény, kezelés modul: a védett területek fenntartására, fejlesztésére és 

létrehozására természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni (Tvt.). A kezelési terv a természetvédelmi 

informatikai rendszer legmagasabb lépcsőfoka, valamennyi ismeretünk egységes rendszerű áttekintése, 

összefoglalása. A modul rögzíti a területek állapotában bekövetkező eseményeket, a terület használatának 

tervezése érdekében. Információit a többi működő modulból meríti, és biztosítja ezen adatok rendszerezését a 

kezelések optimális tervezéséhez, illetve kivitelezéséhez. Feladata: a kezelési terv dokumentációk 

elkészítésének támogatása, a természetvédelmi kezelési módok és a kezelési feladatok, a korlátozások és a 

tilalmak (összefoglalóan: a természetvédelmi kezelési előírások) nyilvántartása, a megvalósult kezelési 

tevékenységek, elvégzett kezelési feladatok tárolása, végül a megvalósult természetvédelmi kezelési 

tevékenységek hatásai folyamatos nyomon követésének támogatása. Cél a természetvédelmi kezelési munkák 

szervezésének szakmai megalapozása: hol milyen tevékenysége(ke)t kell végrehajtani ahhoz, hogy a területek 

lehető legjobb állapota, az élőlények legnagyobb változatossága, a ritka fajok lehető legerősebb populációi 

fennmaradjanak. 

Vezetői döntés-előkészítés modul: feladata a TIR több moduljaiból származó összetett információk 

interpretációja elemzésekkel, lekérdezésekkel a vezetői döntéselőkészítés szakmai támogatása, hatékonyság 

növelése érdekében. Támogatást biztosít a természetvédelmi hatóság (Környezetvédelmi, természetvédelmi és 

vízügyi felügyelőség = KÖTEVIFE, zöldhatóság) számára az OKIR rendszeren keresztül. 

Közönségszolgálati modul: feladata a TIR nagyközönség számára érdeklődésre számot tartó adatainak internetes 

térképi publikálása. A modul a természetvédelem ökoturisztika érdekeit is kiszolgálja (bemutatóhelyek-, 

tanösvények-, látogató központok térképi megjelenítése és leírása, stb.). 

Törzsadattárak, kódtáblák (részleteiben: Takács, G. et al., 2004; Zólyomi, 2005): rögzített, listaszerűen kódolt 

kategóriarendszerek, feladatuk a rendszer egységességének biztosítása. A törzsadattár, ill. kódtábla az 

osztályozás, kategorizálás szakmai konszenzuson alapuló alapja. A TIR egyik moduljában sem szerepelnek 

alaptevékenységként, általában nem közvetlenül az információs rendszerben keletkeznek (bár gyakran annak 

üzemeltetőinek megbízásából készülnek, fizikai rögzítésük pedig csak a TIR-ben történik), külső adatforrásból 

származnak, de nélkülözhetetlenek a rendszer működéséhez (Samu, 1999). Az egységes 

törzsadattárak/kódtáblák megléte a TIR működésének egyik alapfeltételét jelenti, elengedhetetlen ugyanis, hogy 

a tárolt adatok egységes nevezéktan szerint szerepeljenek az adatbázisban. A törzsadattár hierarchikus, és 

minden elemhez megadható egy megnevezés, valamint egy részletes leírás. A törzsadattár időbeliségét a TIR 

biztosítja, vagyis tetszőleges időpontra lekérdezhető egy-egy hierarchia elem tartalma. A törzsadattárak és 

kódtáblák közös részeit központilag, országosan egységesen szükséges kidolgozni és karbantartani, mert így 

elérhető az, hogy a nemzeti park igazgatóságokon folyó, változatos munka magja ellentmondásmentes 

maradjon. Kódtáblának azt tekintjük, amely legfeljebb egyetlen szöveges mezőből (pl. AD skála típusok - 16 db 

típus), a hozzá tartozó értelmező (Memo típusú) mezőből, és esetleg egy a kódok hierarchiáját tartalmazó szint-

mezőből áll (ezen kívül még a kódra, és a létrehozás körülményeire vonatkozó mezők szerepelnek). A 

törzsadattárnak tekintünk minden kódtáblától bonyolultabb szerkezetű jellemzést, amely bővíthető (pl. 

adatközlő azonosítása; a biológiai objektumok neve –fajok, társulások, élőhelyek stb. a tudományosan 

elfogadott szinonimákkal, az érvényes név változásának időpontjával–; az egyes terepi mintavételezési 

eljárások; az élőlények előfordulási állapotai, ivara és gyakoriságuk vagy az élőhelyek fennmaradását 

veszélyeztető tényezők stb.), hozzájuk kapcsolva minden olyan szinonim elnevezést, amely az adatbevitel során 

reálisan előkerülhet. Az adatbázisban a lista egyes elemeinek pontos azonosításához további információk 

kapcsolódhatnak, illetve kiegészítő, járulékos változók is segíthetik az adatbázist használók munkáját. A 

törzsadattárak használatával elérhető, hogy az eltérő szinonim neveken rögzítésre kerülő adatok az adatbázisban 

egységes, aktualizált nevezéktanhoz kapcsolódjanak, lehetővé téve az adatbázisból történő leválogatásokat, és 

megszüntetve a redundanciát. A Biotika modul működése során számos törzsadattár használatára kerül sor. Ezek 

többsége valószínűleg központi lesz, de a kutatói szabadság támogatása érdekében lehetőség van bővítésre is. A 

törzsadattárakat témáik szerint a következőképpen lehet csoportosítani: 
 

Fajlisták 
 

Vegetáció- és élőhely-kategóriák Felmérési módszerek 

Természetvédelmi helyzethez Egyéni adatokhoz kapcsolódó 
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kapcsolódó adattárak törzsadatok 

Dokumentációs fényképekkel 

kapcsolatos törzsadatok 
Lelőhelyhez kapcsolódó törzsadatok 

Személyekhez kapcsolódó 

törzsadattárak 
Földrészletekhez kapcsolódó 

törzsadatok 

Erdőtagokhoz kapcsolódó törzsadatok Védettségi kategóriákhoz tartozó 

törzsadatok 

Szerződésekhez kapcsolódó 

törzsadatok 
Állatokhoz tartozó törzsadatok 

Támogatásokhoz kapcsolódó 

törzsadatok 
Eseményekhez kapcsolódó 

törzsadatok 

Egyes törzsadattárak kizárólag a Biotika modulhoz kapcsolódnak, amíg másokat a TIR egyéb moduljai is 

használhatják, illetve gyakran a Biotika modul használja a TIR egyéb törzsadatait. A törzsadattárak lehetnek 

központiak, módosítható központiak és lokálisak. Ha egy törzsadattár központi, akkor azt kizárólag a modul 

fejlesztői módosíthatják, és a javítás után osztják le a nemzeti park igazgatósági központoknak. A központi, de 

módosítható törzsadattárak esetében a központi alapot az igazgatósági központokban szabadon bővíthetik. A 

lokális törzsadatoknak az egyedi mezők esetében lehet jelentőségük. A törzsadattárak kialakítása során arra kell 

törekedni, hogy minél több adattár központi meghatározottságú legyen, így az egységesség országos szinten 

biztosítható. Egy-egy igazán jól használható törzsadatbázis létrehozásához egy-két évnyi tényleges gyakorlati 

tapasztalatra van szükség, amely nyomán a felmerülő problémák, hiányok, félreértelmezések felhasználásával 

lehet pontosítani a kategóriákat. 

2007. május 15-én életbe lépett az INSPIRE keretirányelv (2007/2/EC), amelynek központi célkitűzése több és 

jobb környezeti adat elérhetővé tétele az EU tagállamokban a környezetvédelmi döntések hatékonyságának 

növelése érdekében (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/). Az irányelv végrehajtása során a tagállam feladata 

megszervezni a legfontosabbnak ítélt adatok szabványos gyűjtését és szolgáltatását, valamint metaadatbázis 

létrehozását azok nyilvántartására. Az irányelv metaadat előírása 2010. december 3-án hatályba lépett. Az 

irányelv I. függelék 9. téma, védett területek természetvédelmi metadatait az alábbi címen lehet elérni: 

http://193.224.99.240:8080/mdweb/search/main.jsf. 

Az irányelv I. függelék 9. témája tartalmazza a védett területeket, amelyek a jogforrás definíciója szerint 

különleges természetvédelmi célok elérése érdekében – nemzetközi, közösségi és tagállami jogszabályok 

keretében – kijelölt vagy kezelt területek. A téma adatspecifikációját a „D2.8.I.9 INSPIRE Data Specification on 

Protected sites – Guidelines”5 2010. 04. 26. kézikönyv rögzíti. Az útmutató 5.2.1.1 fejezet „Simple application 

schema” által említett kijelölési értékek (DesignationValue) szerinti kategóriákra ír elő adatszolgáltatást: 

• Védett természeti területek (IUCN kategóriák) (http://www.termeszetvedelem.hu/orszagos-jelentosegu-

egyedi-jogszaballyal-vedett-termeszeti-teruletek) 

• Natura 2000 területek (http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090) 

• Ramsari területek (http://www.termeszetvedelem.hu/ramsari-egyezmeny) 

• UNESCO Bioszféra rezervátumok (http://www.termeszetvedelem.hu/bioszfera-rezervatumok-unesco-mab) 

• Világörökség helyszínek (http://www.vilagorokseg.hu/portal/helyszinek.php)6 

                                                           
5 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_PS_v3.1.pdf 
6 A Világörökség helyszínek a jelenlegi jogi környezetben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felügyelete alatt álló Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal hatáskörébe tartoznak. A téma kapcsán az ország jelentést a Vidékfejlesztési Minisztériummal együttműködve 
szükséges elkészíteni. 

http://gisfigyelo.geocentrum.hu/informatika/kisokos_metaadat.html
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4. 13.4 A Természetvédelmi Információs Rendszer 
kialakításának szükségessége 

Az európai országokban a műveltséghez és iskolázottsághoz alapvetően hozzátartozik a növény- és állatfajok, 

természeti és táji értékek ismerete. Korunkban, amikor világméretekben is az egyik legaggasztóbb 

természetvédelmi probléma a biológiai változatosság csökkenése, nélkülözhetetlen, hogy a természet ismerete és 

védelme a mindennapi élet részévé váljon. Ennek megvalósításához először is tudnunk kell ezekről a fajokról és 

értékekről, ismerni kell előfordulási helyeiket, tulajdonságaikat, viselkedésüket, és meg kell tudni védeni azokat. 

Megvédeni azonban csak azt lehet, aminek a létezéséről tudunk. A megismeréshez és a megvédéshez alapvetően 

ugyanaz az út vezet. Igen sok információt és adatot kell összegyűjteni, számos kutatást és monitorozási 

programot végezni, az így megszerzett tudást pedig szintetizálni (ex verbis Faragó, 2007). Ez először a 

szakemberek dolga, majd később az ő tapasztalataikra és tudásukra építve lehet a nagyközönség ismereteit 

bővíteni (Zólyomi, 2005). 

Az élőlények és élőlényegyüttesek indikációs képességében rejlő információk feltárásának egyik legfontosabb 

módja azoknak az alapadatoknak az összegyűjtése, feldolgozása és értékelése, amelyek az egyes élőlényfajok 

előfordulásáról és hiányáról, továbbá mennyiségi reprezentáltságáról, ill. ennek változásáról adnak tájékoztatást 

(Dévai et al., 1997). Magyarországon jelentős mennyiségű környezeti információ áll rendelkezésre, azonban 

ennek nagy része szétszórt, változó minőségű és pontosságú, különböző célokból gyűjtötték és gyakran 

ismeretlenek a rögzítés körülményei (kétes megismételhetőség). Egy-egy kutató, természetvédelmi terepi 

munkatárs általában egy szűkebb élőlénycsoportról vagy területről rendelkezik tudással. A TIR-t megelőzően a 

hatósági és szakmai döntések erősen személyfüggően a nemzeti-parki munkatársak jelentős terepi tapasztalatára, 

és az elérhető kutatási adatokra épültek. A döntési folyamat 2005 óta7 az adatáramlás szempontjából 

megváltozott, az adatgyűjtés a nemzeti park igazgatóságokon, a hatósági döntések pedig a zöldhatóságokon 

(KTVF) születnek, térben és időben elkülönülten. Ilyen döntési mechanizmus mellett egy-egy veszélyeztetett 

populáció fennmaradása az információ rendelkezésre állásától függ. Amennyiben a jelentős hely- és 

fajismerettel rendelkező szakember elérhető (pl. még a hatóságnál vagy a nemzeti parknál dolgozik), illetve 

rendelkezik a döntéshozó természetvédelmi állapotfelmérési szakanyaggal, akkor fennmaradhat az állomány, 

ellenkező esetben a populáció túlélése kétes. A gyakorlat azt mutatja, hogy a napi munkában csak azok az 

eredmények felhasználhatóak –akár a fejekben, akár a számítógépeken vannak is–, amelyek néhány tíz perc 

alatt elérhetőek. 

5. 13.5 A Természetvédelmi Információs Rendszer 
kialakításának története 

Az állami természetvédelem – amint azt az előző fejezetekben megismerhettük –a természeti erőforrások 

megóvását szolgáló tevékenységét a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) és 

végrehajtási rendeletei alapján végzi. Ezt a tevékenységet, a természet állapotának és folyamatainak megóvását 

folyamatosan működő ellenőrző és megfigyelő (monitorozó) kutatással, információgyűjtéssel lehetséges 

végezni. Ezen visszacsatolás nélkül nem lehet megítélni a természeti objektumok veszélyeztetettségének 

mértékét, a biológiai sokféleség változásának trendjét (Terborgh, 1974); lehetetlen a változások okainak 

feltárása, az állapotmegőrzés biztosítása és az állapotváltozások kedvező irányba terelése (szakszerű 

természetvédelmi kezelés) (Tardy, 1994). 

A Tvt. 67. § (1) bekezdése előírja „a természet védelmével kapcsolatos egységes, a nemzetközi 

követelményeknek is megfelelő információs rendszer működtetését”. A jogforrás szerint a Természetvédelmi 

Információs Rendszert (továbbiakban TIR) a természetvédelemért és környezetvédelemért felelős miniszter az 

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (továbbiakban OKIR) önálló részeként működteti (Kt. 49. 

§). A rendszer a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a nemzeti park igazgatóságok (1. térképmelléklet) 

és a zöld hatóságok (2. térképmelléklet) adatbázisainak működését hivatott kiszolgálni. A Tvt. a TIR 

tulajdonságait nem rögzíti, a természetvédelmi nyilvántartási feladatokról alacsonyabb rendű jogforrások 

rendelkeznek (pl. a 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet és a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet8). 

A Tvt. egyértelmű rendelkezése ellenére a természetvédelmi informatika ügye egészen a legutóbbi időkig 

sokadrangú jelentőséggel bírt. A természetvédelem hazai történetében több országos és helyi kezdeményezés 

                                                           
710. modul részletezte az átalakulást 
8 módosítva a 1/2006. (I. 13.) KvVM rendelettel 
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történt a természetvédelmi jogszabályokban előírt nyilvántartási kötelezettségek teljesítésére, de ezek sajnálatos 

módon nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket (Takács – Szilágyi, 2004). Az információs rendszerek 

közép- ill. hosszú távú befektetések és ennek megfelelő időtávú tervezést igényelnek. A szervezet információs 

igénye általában túléli a létrehozott rendszereket, ezek pedig rendszerint túlélik az őket támogató technológiát 

(Kiss, 1993). 

A Természetvédelmi Információs Rendszer kialakítása a 2004-2007 időszakban vett új lendületet, amikor az EU 

2004-016-689-02-01. sz. Átmeneti Támogatás (ÁT) programjának pénzügyi támogatásával elkezdődhetett a 

rendszer fejlesztése. 

A természetvédelmi információs rendszer kialakításának szükségessége a kilencvenes évek elején jelentkezett. 

Ekkortól támadt az igény a természetvédelem területi és központi szervei részéről, hogy a védett területek 

kialakításával, kezelésével és a hatósági igények kiszolgálásával kapcsolatos adatok gyűjtését, feldolgozását és 

információvá rendezését koordináltan végezze egy szervezet. 

Természetvédelmi Információs Szolgálat 1992 - 1995 

A komplex természeti állapotfelmérési program 1992-es beindítása kapcsán a háttérintézményi feladatok 

ellátására a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) szervezetén belül létrejött a Természetvédelmi 

Információs Szolgálatnak (TISz) nevezett csoport, amely a Debreceni KLTE Ökológiai Tanszékével kötött 

megállapodás alapján, azzal együttműködve dolgozott. Feladata egy olyan egységes adatgyűjtő és feldolgozó 

rendszer kialakítása volt, amely alkalmas arra, hogy az állapotfelmérés, majd a később beindított biodiverzitás-

monitorozás során keletkező adatokat országosan és egységesen kezelje (Szilágyi – Dévai 1996 a, b), támogassa 

a TvH, valamint az igazgatóságok napi munkáját, segítse a döntés előkészítést. Jelentős előrehaladást ért el a 

hazánk területén vadon élő állatfajok ún. törzsadattárainak létrehozásában és fejlesztésében, valamint az 

adatrögzítés egységesítésében és az adatok térinformatikai feldolgozásában. A státuszokat (3 fő) a HNP 

Igazgatóság biztosította, ezek központi „kiváltása” azonban nem valósult meg. A csoport önálló, rendszeres 

költségvetési támogatással nem rendelkezett, a munka eseti megbízásokból, pályázati forrásokból folyt. 

A Természetvédelmi Információs Szolgálatot Aradi Csaba, a HNP igazgatója azért hozta létre munkatársaival, 

hogy betöltse az említett koordinációs-szolgáltató funkciót, mivel az világos volt, hogy a hazai viszonyok 

mellett álmodni sem lehetett egy olyan több száz főt foglalkoztató valódi háttérintézményről, mint pl. a baden-

württembergi Landesanstalt für Umweltschutz (LfU), ahol csak a természetvédelmi célú adatgyűjtéssel és 

feldolgozással, adatbázis építéssel 45 fő foglalkozott 2000-ben. A feladatok ettől függetlenül adottak: szükség 

van egy olyan szervezetre, amely a háttérintézményi munkákat (pl. az ökológiai hálózat lehatárolás, természeti 

területek vagy ex lege védett területek kijelölése, országos felmérések, programok koordinálása, EU-

csatlakozási előkészületek, vagy a Barlangtani Információs Rendszer fejlesztése) a vállalkozói szféránál 

lényegesen olcsóbban elvégzi, és a munka a hivatásos természetvédelem berkein belül marad. Be kellett látni, 

hogy ezt a kérdést nem lehet úgy kezelni, hogy a koordinálással járó feladatokat valamely nemzeti park 

igazgatóságra (pl. Hortobágyi, Kiskunsági, Fertő-Hanság) többletfeladatként ráterheljük, még akkor sem, ha arra 

történetesen elegendő anyagi forrás áll rendelkezésre. 

Természetvédelmi Információs Központ 1995-2002 

 

Nagy előrelépést jelentett az 1995-96-os Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Integrált 

Térinformatikai Rendszer (KTM ITR) kialakítását célzó PHARE projekt, a nemzeti parkok egy-egy kiválasztott 

területének M=1:25 000 topográfiai térkép digitalizálásával, és az informatikai alapinfrastruktúra kialakítása 

terén (MÁFI – Rudas&Karig − Ökoplan, 1995-1996). A projekt során kialakított törzsadattárak alapozták meg a 

Természetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (TAR) kódtábláinak alapjait. A projekt nyomán a TISz 

Természetvédelmi Információs Központtá alakult, fejlesztés egyes moduljai évekig működtek a Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóságán. 

1995-96-ban egy PHARE projekt hozott jelentős előrelépést, legalábbis a hardver, szoftver (ArcINFO 

workstation) eszközök tekintetében. Tárgybani fejlesztés nyomán a TISz Természetvédelmi Információs 
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Központtá alakult. A TIR koordinációjukban zajlott hazánkban a természeti területek felmérése, amelyben a 

természetvédelmi szakembergárda terepi munkát végző teljes állománya (felügyelők és az őrszolgálat) részt vett 

1998-1999-ben. 

Modulok 1998-2003 

A természetvédelmi szakmai és hatósági munka kiszolgálására a HNPI munkatársai Szilágyi Gábor 

irányításával a biotikai (a természetvédelmi szempontból releváns élőlények és közösségeik) adatkezelés 

egységes megvalósítását tűzték ki legelső célként. A feladatok megoldására egységes biotikai adatbeviteli 

programokat fejlesztettek a kor, és a rendelkezésre álló – nagyon limitált – források adta lehetőségek határáig 

(Enikő, Windora, BioTIKa nevű célszoftverek). A programok fejlesztése során felhalmozott tapasztalat kitűnően 

hasznosítható volt a későbbi fejlesztések segítésére. 

 

A Természetvédelmi Információs Rendszer legfontosabb kiforrott módszertan szerint szabványosan üzemelő 

adatforrását az 1998 óta országosan működő Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer9 jelenti. A rendszer 

informatikai alapjai segítséget jelentettek a TIR rendszertervének elkészítésében (Horváth et al., 1997; MSZ 

20368; Synergon – OktaBit, 1998). A protokollok áttekintése és a TIR-nek megfelelő kiegészítését az Ökológus 

Kisvakond Kft. végezte el (2004). 

A jogszabályi környezet változásával párhuzamosan jelentkezett az igény a birtokügyi és vagyon nyilvántartás 

elkészítésére, 2000-ig azonban nem létezett egységes adatbázis egyik részterületre sem. 

Az ezredforduló egységes nyilvántartásra törekvő kezdeményezése volt Gáspár Attila (Duna-Dráva NPI) által 

fejlesztett „földnyilvántartás”, amely először valósította meg a védett területek helyrajzi számainak egységes 

tárolását. Ezt követte az országosan használt vagyonnyilvántartási program kidolgozása dr. Molnár Tibor 

(Bükki NPI). Mindkét fejlesztés MS Access környezetben készült, a földnyilvántartás térinformatikai 

MapObjects LT kiegészítéssel. 

A következő mérföldkő az országos információs rendszer kialakítása irányába Elek István nevéhez köthető 

(2001). Szerző hivatkozott tanulmányában feltárja a szakterület helyzetét, rámutat a megvalósítás feltételeire: 

informatikai koncepció kidolgozása (2006-ban valósult meg), szervezet kialakítása (2004-ben jött létre a TIR 

kialakításért felelős önálló részleg), alapadatok beszerzése és egységesítése (a TIR bevezetésével 2007-ben 

megvalósul, a frissítés azonban kétséges a jelenlegi licensz politika miatt), egységes hardver-szoftver környezet 

megteremtése (2007-re megvalósult), felhasználók oktatása (folyamatos feladat). 2002-ben Elek megállapítja a 

védett területek határainak pontosításának szükségességét a KÜVET földmérési alaptérképi adatbázisa alapján 

(2007-ben valósult meg), javasolja egységes térképi alapadatbázisok használatát (a TIR bevezetésével 

megvalósul), és vázolja a természetvédelem központi informatikai rendszerének vázlatos funkcionalitását (Elek, 

2002). 

2002-ben a biotikai adatbázis lekérdező részének (Nagy László) és adatbeviteli felületének (Zólyomi Szilárd) 

fejlesztését végezte el. 

1998-2006. között befejeződött a közhiteles barlangnyilvántartás kidolgozása10. 

2002-ben a Természetvédelmi Informatikai Tanácsadó Testület (TITT) létrejöttével nagy lendületet vett a TIR 

kialakítása. Szakértői munkacsoportok alakultak, és több éves feszített munka következtében elkészültek a 

Természetvédelmi Információs Rendszer rendszerterv leírások a főbb rendszerelemekre: 

Általános rendszerterv – Kilián Imre 2004 

Biotika – Takács Gábor et al., 2004; 

Biotikai, kezelési és döntéselőkészítő modul11;– Zólyomi Szilárd 2005; 
                                                           
9 http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_594 
10 a 13/1998. (V. 6.) KTM rendeletnek megfelelően – gyakorlatilag 1961-től történő folyamatos adatgyűjtés eredményeképpen 



 A természetvédelem térinformatikai 

támogatása 
 

 11  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ingatlannyilvántartás (birtokügy) – Gáspár Attila 2004; 

Ökoturisztikai modul – Lingauer János et al., 2005; 

Vagyonnyilvántartás – Molnár Tibor 2004; 

Védett érték modul – Árgay Zoltán et al., 2005; 

A Természetvédelmi Informatika Stratégiája – Fridrich István 2005. 

A TITT javaslatára12 a KvVM természetvédelemért felelős szakállamtitkára, Haraszthy László a 

természetvédelmi informatikai koncepció kidolgozását szabta feladatul, amely a a stratégiai dokumentumok 

alapkövetelményein túl (helyzet feltárás, swot analízis, célállapot meghatározás, stb.) tartalmazza a 

természetvédelmi informatika megvalósítandó rendszer architektúráját, és az alapinfrastruktúrával szemben 

támasztott igényeit (hardver- és szoftver platformok). A koncepció 2002. és 2006. között készült el (Takács, 

2006). A TIR olyan nagyságrendű adat értelmezését, elemzését, információvá történő feldolgozását igényli, 

amely feladat országosan egységes ellátása nem valósulhatott volna meg informatikai koncepció iránymutatása 

nélkül. A stratégiai dokumentumot a TITT 41 ülésen vitatta meg, majd a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium szakmai vezetése 2006. áprilisában jóváhagyta. A koncepció a kormányzati dokumentumokkal 

szemben támasztott tartalmi és formai követelmények szerint készült (Kiss, 1993). 

A TIR adatfeltöltéséhez szükséges természetvédelmi kutatási és adatgyűjtési stratégia elkészítése 2011-re 

várható. Az NBmR monitorozások esetében a programok tervezése, összehangolása megkezdődött (Kisné 

Fodor, 2005). 

6. 13.6 A Természetvédelmi Információs Rendszer 
kialakításának célja, feladatai, működése 

6.1. 13.6.1 Célok 

A rendszer kialakítása alapvetően a hatékony, objektív, adat alapú szakmai munkavégzés kiszolgálását 

célozza erős térinformatikai adatbázis háttérrel az alábbiak szerint: 

• A területi és központi szervek adatbázisainak egységes térinformatikai rendszerbe szervezése. 

• A természetvédelmi szakmai munka hatékonyság növelése. 

• Hatósági, szakhatósági feladatok elvégzésének támogatása. 

• Természeti értékek (földtani, víztani, növénytani, állattani, tájképi, kultúrtörténeti, ökoturisztikai objektumok) 

és védett természeti területek nyilvántartása (törzskönyvek vezetése13). 

• Természetvédelmi stratégiai tervezés, szabályozás és kezelés (természetvédelmi- és vagyon) kiszolgálása. 

• Védetté nyilvánítás támogatása. 

• Kutatás, biodiverzitás-monitorozás, modellezés feladatainak kiszolgálása. 

• Szakmai-vezetői döntés előkészítés támogatása. 

• EU és egyéb nemzetközi kötelezettségvállalások adatszolgáltatása. 

• Kárelhárítás, felelősségi, támogatási rendszerek kiszolgálása. 

• A természetvédelmi oktatás és bemutatás adat és információigényének kiszolgálása. 

• Közönségszolgálati feladatok kiszolgálása. 

                                                                                                                                                                                     
11 a dokumentáció egységesítése 
12 Elek István (2001) tanulmánya alapján 
13 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet és a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 
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6.2. 13.6.2 Feladat 

A TIR feladata a különféle kutatások és felmérési programok során, valamint az intézmények napi működése 

folyamán keletkező térbeli vonatkozású attribútum-adatok és a térbeliséggel nem rendelkező adatok 

rögzítésének, tárolásának, feldolgozásának egységesítése, országos integrálhatóságának biztosítása. Az 

adatok korábban papír alapon érkeztek (térképek, jelentések) és kerültek tárolásra, majd az utóbbi évtizedben 

egységenként különböző szerkezetű adatbázis-kezdeményekben, illetve digitális térképeken célszoftverekben 

gyűltek az információk. A természeti értékekhez kapcsolódó adatokat zonban nem elegendő gyűjteni és tárolni, 

hanem hozzáférhetővé is kell azokat tenni. Egyrészt a belső felhasználók számára, amely főként az egyes 

modulok, illetve összesített (aggregált) vagy több forrású adatok esetén a döntéselőkészítő modul feladata. 

Tipikusan a ilyen feladatok közé tartoznak a térinformatikai elemzések (adatkapcsolat vizsgálatok, 

szomszédsági vizsgálatok, puffer elemzések stb.), modellezések (13-2. ábra), amelyhez a rendszer adatbázis 

bemenetet, elemzési funkciókat, az eredmények megjelenítését és különböző exportjait támogatja. 

Külön részterület, a közönségszolgálati modul foglalkozik az információs rendszerből kinyerhető eredmények 

(környezeti adatok) nagyközönség számára történő internetes publikációjával, megjelenítésével, valamint az 

internet felől érkező adatok kezelésével (a 12. modulban bemutattuk). A TIR nem tekinti céljának a tárolt adatok 

széles körének feldolgozatlan alapadat szintű kiadását. Ez egyes esetekben természetvédelmi vagy adatvédelmi, 

szerzői jogi érdekeket is sérthet. Az „átlagos” érdeklődő számára a túlzott részletességű, hatalmas tömegű adat 

feldolgozhatatlan. Nekik sokkal inkább adat aggregáció eredményeire, származtatott adatokra, vizuális 

ábrázolásra, térképekre, grafikonokra, elemzésekre van szükségük. Ezen adatok egy része automatikusan 

generálható az információs rendszerből (pl. UTM alapú elterjedési térképek 13-2. ábra), amíg mások elkészítése 

több-kevesebb szakértői tudást és munkát igényel14. Egyes esetekben szükséges lehet az online adatszolgáltatás, 

de túlnyomó részben ettől jóval ritkább frissítés is elegendő. 

 
13-2. Térinformatikai döntéstámogatás a TIR adatkészleteiből (Forrás: Takács, 2007) 

A közönségszolgálati modul feladata a környezettudatosság fejlesztése, amely a hatósági alapokon végzett 

munka társadalmi támogatását hivatott szolgálni. A szakmai alapon (adat alapú, objektív, ellenőrizhető szakmai 

tevékenység) tájékoztatott környezettudatos lakosság, a civil környezet- és természetvédő szervezetek jelentős 

támogatást nyújthatnak az állami szervek számára a környezetterhelő beruházások társadalmi elfogadási 

eljárásában (hatástanulmány bemutatás, közmeghallgatás, civil fórum, civil szervezet ügyfélként bejelentkezése 

stb.). Amennyiben a társadalom, illetve környezettudatos szakmai képviselői (önszerveződő érdekképviseleti 

                                                           
14 Az aggregációk módszertani leírása alapkövetelmény a rendszerrel szemben. 
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csoportosulások -civil szervezetek, egyesületek, alapítványok-, önkormányzatok stb.) és a környezeti erőforrás 

igénybevételét tervező álláspontja kialakításához ugyanazon térbeli infrastruktúrát (jelen esetben a TIR 

közönségszolgálati modulját) használják, úgy a párbeszédhez adott a közös térbeli nyelv, az objektív 

térinformatikai adat, így a döntéselőkészítési eljárás szakmai alapja közösen rögzíthető, ami a hatékonyságot 

jelentősen növelheti. 

A konkrét adatok mellett mindenképpen jelentős, már a kezdetektől fogva megjelenő feladat a törzsadatok és 

kódtáblák adatainak közzététele. Ezek többsége nyilvános, mindenki számára hozzáférhető kell, hogy 

legyen, a természetvédelemnek kifejezetten érdeke, hogy az itteni listákat minél szélesebb körben használják. 

Ezek egyébként általában szintén statikusak, bőven elegendő alkalmankénti frissítésük, nem szükséges azonnal 

az összes változás követése. Jelentősebb felülvizsgálat esetén a működtető úgyis tud róla, ekkor külön lehet 

jelezni, hogy az internet-kiszolgáló szerveren is szükséges a változtatás. 

 
13-3. Az ürge hazai elterjedési térképe az EU ország jelentésből (2007) (Forrás: Váczi, 2006) 

6.3. 13.6.3 Működés 

A Természetvédelmi Információs Rendszer működésének alapvető jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze: 

• országos kiterjedésű (ennek következménye, hogy országos statisztikák készítésénél megszűnik a területi 

verzionálás); 

• objektum alapú, egységes térinformatikai adattárolású, internetes (szabványos) felületű (kapcsolódást biztosít 

egyéb rendszerekhez) ArcGIS server alapú nyílt rendszer (a továbbfejlesztés lehetősége adott) MS SQL 

adatbázis motorral; 

• tér- és időbeliség kezelése a rendszer valamennyi eleme tekintetében; 

• rugalmasan konfigurálható, szimmetrikus (11 önállóan működő adatgyűjtő központra –nemzetipark-

igazgatóságok és a központi szervezet– épül); 

• a nyilvántartás osztott (replikált központi és perifériális alrendszerekből áll) és szimmetrikus (egy adott 

központ a saját adatait módosíthatja, de mindenkiét láthatja); 

• az OKIR önálló részeként modulárisan működik. 
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A területi (nemzeti park igazgatósági) központok biztosítják az adatok gyűjtését, illetve előzetes minősítését és 

feldolgozását, emellett kiszolgálják az érintett természetvédelmi kezelő helyi felhasználókat (térképi és 

adatbázis hozzáférés). 

A rendszer feltöltése ellenőrzött (validált) illetve minősített (nyilvánosság szempontjából) adatokkal történik. 

Sokoldalú lekérdezési lehetőséget nyújt (térben és időben, területre, fajokra, csoportokra, társulásra stb.). 

Az országos központ feladata (Vidékfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Monitorng Osztály) a területi 

központok adatainak országos összesítése és feldolgozása, illetve biztosítja az egységes működéshez szükséges 

központi törzsadatok frissítését és koordinálja az országos adatok beszerzését. A központ feladata továbbá a 

természetvédelmi hatóságok (zöldhatóság, erdészeti hatóság), hazai és európai társintézmények valamint az 

Európai Bizottság adatokkal történő ellátása, illetve a közönségszolgálati modulon keresztül a széles 

nyilvánosság (pl. önkormányzatok, beruházók, civil szervezetek, oktatási intézmények, magánszemélyek) 

tájékoztatása. 

A rendszer adatátvitele az Elektronikus Kormányzati Gerinchálón keresztül történik, ne feledjük ugyanis 

amire korábban is utaltunk (13.4), hogy 2005 óta térben és időben elvált az adatgyűjtés, nyilvántartás vezetés, 

területi információ kezelés –amelyet a nemzeti park igazgatóságok végeznek–, és a hatósági adatfelhasználás –

zöldhatóságok végzik–. Az adatkeletkezés és felhasználás helye akár több 100 km-re is lehet egymástól 

tekintettel az intézményrendszer különböző működési területeire, és székhelyeikre (v.ö. 10.3.1. 

természetvédelem állami szervei). 

7. 13.7 A Természetvédelmi Információs Rendszer, 
mint térinformatikai rendszer 

A TIR kialakításának tervezésekor figyelembe kellett venni a felhasználók (elsődlegesen a minisztérium, a 

nemzeti parkok és a zöldhatóságok, másodlagosan a külső felhasználók) igényeit, a rendelkezésre álló anyagi 

forrásokat, szoftverkörnyezetet (ESRI), a minisztérium informatikai koncepcióját, illetve a korábbi adatbázisok 

tapasztalatait. A TIR elsődlegesen szakmai információs rendszer, így az informatikával támogatható egyéb 

feladatok (iktatás, levelezés stb.) problémájának megoldásával nem foglalkozik. Ezek a feladatok egységes 

kormányzati szintű megoldást követelnek. 

7.1. 13.7.1 A TIR elemei 

a) Adatbázisok (13-4. ábra) 

• Digitális vektoros térképek (DTA50, OTAB, MKH, CÉT, CLC stb.). 

• Digitális raszteres térképek: 

• ingatlan-nyilvántartási (papírtérképekről), 

• erdészeti (papírtérképekről), 

• topográfiai 1:25 000 Gauss-Krüger, 

• topográfiai 1:10 000, 1:100 000 EOV, 

• távérzékelt anyag (műhold felvételek, ortofotók, mérőkamarás és saját légi fotók). 

• Térinformatikai adatbázisok 

• védett területek ingatlan-nyilvántartási térképei, 

• védett területek erdészeti térképei, 

• biotikai (élőlények elterjedésére, előfordulására vonatkozó botanikai-zoológiai) adatok (pont vagy 

poligon), 

• NBmR (monitorozási) mintavételi területek térképei, 
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• élőhely- és vegetáció térképek, 

• egyéb országos térképek (Natura 2000, RAMSARI, MAB, természeti területek, ex lege stb.). 

b) Felhasználói környezet 

• természetvédelmi szervezet: 

• minisztérium - stratégia alkotó, irányító, nemzetközi adatszolgáltató; 

• területi szervek: a nemzeti park igazgatóságok, zöldhatóságok; 

• TIR rendszergazdák; 

• felhasználók; 

• adatközlők. 

c) Hardver (GIS szerverek, munkaállomások, hálózat –WAN-, EKG adatátviteli infrastruktúra, adatgyűjtő 

insfrastuktúra –GPS-). 

d) Szoftver (MS SQL, ArcView, MO, ArcGIS, ArcSDE, ArcEngine, ArcGIS Szerver, ArcPAD, ArcIMS). 

Az elemek közül – terjedelmi okokból – csak az adatbázis legszükségesebb elemeit, valamint a felhasználói 

környezetet ismertetjük röviden. 
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13-4. A TIR legfontosabb adatbázisai (Forrás: Takács, 2007) 

Az ábrán külső adatként szerepelnek a kormányzat egyéb társszervei által előállított adatok. A saját címkéjű 

adatok előállítása a természetvédelemért felelős minisztérium saját hatáskörébe tartozik. 

7.1.1. A) Adatbázisok 

Mint bármely informatikai rendszer, így a TIR is egy szervezeti struktúra leképezéseképpen jön létre. Ennek 

következménye, hogy a szervezet kialakításában, működésében megjelenő tisztázatlanság azonnal megjelenik az 

informatikai rendszerben is. A TIR kialakítás saját adatfeltöltéséhez elengedhetetlenül szükséges a 

természetvédelemnek a saját szabványok és szabályozók kidolgozása. Amíg nincsenek pontosan kidolgozott 

szabályok, vagy még inkább szabványok az egyes munkafolyamatokra, addig az azokhoz szükséges input-

adatok, belső tevékenységek és kimenetek sem biztosan ismertek. Amíg a környezetvédelemben és a mérnöki 

tevékenységeknél a mintavételi módszerektől az alkalmazott eljárásokon keresztül a határértékekig számos 

dolog pontosan meghatározott, addig a természetvédelemben ilyenre kevés példa van. Tudjuk, hogy az élővilág 

sokkal komplexebb rendszer, így nincs lehetőség mindent egyértelmű, számszerűsíthető adatokkal jellemezni, 

azért mégis szükséges standard mintavételi eljárások (adatgyűjtési protokollok) kidolgozása. Pontosan meg kell 

fogalmazni, hogy mely objektumokról, milyen körülmények (időszak, gyakoriság stb.) mellett, milyen 

technológiával és milyen adatokat gyűjtünk. A természetvédelmi adatgyűjtésben az egyedi tájértékek felmérése 

(MSZ 20381) és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer monitorozási eljárásai (MSZ 20368) kivételével 
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sajnos jelenleg nem állnak rendelkezésre szabványok. Ez természetesen érinti az alapadatok körét is, hiszen ki 

kell dolgozni egységes törzsadattárakat, kódlistákat is. Az elkészülő, a legszélesebb körben egyeztetett 

protokollt aztán kötelezővé tenni a természetvédelem által befolyásolt kutatások esetében, és „lobbizni” az 

ezeken kívüli minél szélesebb körű használatukért. Erre a protokollra, mint minimumra épülve természetesen 

bárki bármilyen adatot gyűjthet a saját tudományos kutatásai érdekében. Ennek korlátozása nem lenne 

kívánatos, mert csorbítaná a kutatói szabadságot. 

A jelenleg rendelkezésre álló térképeket és távérzékelt anyagokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 

gyakorlatilag minden létező lehetőség előfordul a természetvédelmi területi és központi szerveknél. Hogy hol mi 

van, azt leginkább a helyi sajátosságok, a források rendelkezésre állása (projektek), a helyi társhivatalok 

hozzáállása határozza meg. Jelen fejezet a TIR országos adatbázisainak bemutatását célozza, megjegyezve, hogy 

kisebb területekről számos egyéb adat állhat rendelkezésre, például jobb felbontású műholdképek (SPOT5, 

IKONOS, QuickBird stb.), illetve színes és infra ortofotók. 

Egy információs rendszer legnagyobb költsége és értéke a tárolt adat. A rendszer teljes költségeinek 

átlagosan is 85-90%-át az adatok beszerzése és előállítása jelenti. 

Az adatokat alapvetően két részre oszthatjuk más által előállított (külső) adat, és a saját (napi munka vagy eseti 

megbízások során gyűjtött) adat (13-4. ábra). A TIR számára mindkét adattípus egyaránt fontos. Jelenleg az 

egyes nemzeti parkoknál rendelkezésre álló adatok igen változatos képet mutatnak. Ahhoz, hogy az elkészült 

információs rendszer és alkalmazások használhatóak legyenek, el kell érni, hogy a rendszer elkészülésének 

idejére a megfelelő adatok is rendelkezésre álljanak. 

Az adatfeltöltés költségei a jelenlegi szabályozások alapján (kormányzaton belüli alapadat kereskedelem) csak a 

külső adatgazdáktól beszerzett adat esetében is az eddig rendelkezésre álló és adatvásárlásra költött összegek 

akár a több százszorosa is tehetők (milliárdos nagyságrendű). 

Szakterületi speciális adatok 

Az egyes szakterületeken rendelkezésre álló adatbázisok jelentős heterogenitást mutatnak. Egyes részterületeken 

az összes fontos, a munkához szükséges adat elérhető (pl. vagyonkezelés, egyes védett értékek, saját földvagyon 

nyilvántartása), máshol jelenleg kevés adat áll rendelkezésre (pl. biotikai adatok, természetvédelmi kezelés, 

stb.). 

A meglévő adatok elszigetelt adatbázisokban találhatóak, sőt bizonyos adatok tárolási formátumaikra 

vonatkozóan nem is tekinthetők igazán adatbázisnak. A TIR számára ezen adatbázisok áttöltése kimagasló 

jelentőségű. 

Az adatok minőségét meghatározó tényezők 

A Természetvédelmi Információs Rendszer használhatóságát jelentősen befolyásolja a benne tárolt adatok 

minősége, megbízhatósága. A biotikai adatoknál a minőség biztosítása számos tényezőtől függ: emberi tényező 

(taxon határozási hiba, megfigyelés korlátai), változó kutatási eredmények (populációdinamika – pl. erős 

populációs egyedszám-ingadozásokat mutató fajok), a vizsgálat tér-idő léptékének korlátai (túl rövid 

megfigyelési időszak, vagy kisméretű mintaterület) és további számos akadály. Más szakterületeken (a 

biotikánál is) a jelenlegi nyomasztó adathiány enyhítésére kénytelenek a leendő felhasználók gyengébb 

minőségű, kevésbé megbízható vagy kevésbé pontos adatokkal dolgozni, mindaddig, amíg nem lesz lehetőség 

ezeknek a kiváltására. Az egyszerre történő, pontos, aktuális és megbízható adatok beszerzése mind 

pénzügyileg, mind szakmailag sokszor megoldhatatlan. Számos feladatnál még a részben hibás vagy térben 

pontatlanabb adatok is jelentős segítséget jelenthetnek a munkához. Reálisan arra kell törekedni, hogy minden 

egyes adatról tudjuk annak a megbízhatóságát, származását, térbeli pontosságát, előállításának módját és 

körülményeit, illetve az előzőekből származó felhasználási korlátokat és értékelési megkötéseket. A térbeliség 

tekintetében gyakran előfordul, hogy egy-egy adat pontossága nem megfelelő léptékű, (ami település szintű 

munkához kevés, regionális elemzésekhez teljes mértékben megfelelő lehet –pl. MÉTA–). A térbeli adatok ilyen 

jellemzéséhez a TIR kialakításán dolgozó munkatársak kidolgoztak egy metaadat-rendszert, amelyet minden 

egyes létrejövő térinformatikai adat mellé szükséges kitölteni, ezáltal biztosítani a felhasználás korlátainak 

ismeretét. A metaadat leírások az EU INSPIRE irányelv (2007/02/EK) előírásainak megfelelnek, és a védett 

területekre 2010 novembere óta nyilvánosak15. 

Az adatok minőségét, így felhasználhatóságát befolyásolhatják többek között az alábbi tényezők: 
                                                           
15 http://193.224.99.240:8080/mdweb/search/main.jsf 
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• Az adatgyűjtések szándéka, célja. Eltérő célokhoz eltérő pontosságú és részletességű adatok szükségesek. 

• Adatgyűjtő/határozó személye, gyűjtés időpontja. Különösen biotikai adatoknál jellemző, hogy a szakértők 

egy-egy területet, élőlénycsoportot igen alaposan ismernek, az ahhoz kapcsolódó adataik igen megbízhatóak, 

míg esetleg más élőlénycsoportokról kevesebb tudással rendelkeznek. A gyűjtés idejére vonatkozó adat a 

megfigyelés fenofázisán túl az alkalmazott módszerek és eljárások kidolgozottsága, vagy a taxonómia és a 

kódtáblák adott állapota miatt jelentős. 

• Az adat aktualitása. Napi döntéseket az aktuális állapot alapján kell meghozni, a még létező populációkat 

lehet megvédeni. A múltra vonatkozó információkat adják a változások tendenciáinak és kiváltó okainak 

értelmezési kulcsait (rekonstrukció – célállapot meghatározás, monitorozás). 

• Az archív vagy más néven a tradicionális adatok (szemben a modern adatokkal, amik alatt mindig a TIR-ben, 

annak követelményei szerint rögzített, térben pontosan lokalizált adatot értünk) feldolgozása során szükséges 

lehet azok revíziója. Ez bizonyos esetben (pl. herbáriumi lapok, fényképpel dokumentált megfigyelések) 

egyszerűbb, míg más esetben sokkal nehezebben megvalósítható. 

• Meghatározó a tartalmi (attribútum) pontosság. Az adatok különbözőek, gyakran egyetlen adat különböző 

attribútumai is eltérő pontosságúak, amely tény korrekt kezelése igen nehéz feladat. 

• A geometriai pontosság új adatoknál a rendelkezésre álló technológia és a térképek függvénye, régebbi adatok 

esetén heterogén (13-5. ábra). A rendszer képes centiméter pontosságú adatok kezelésére éppúgy, mint a több 

kilométeres, esetleg hálórendszerekben gyűlő adatokra. Ugyan létezik a technika által biztosított elérhető 

maximális pontosság, de nem szükséges minden esetben erre törekedni. Az eltérő célok, körülmények és 

módszerek itt is meghatározzák az optimális léptéket. Az attól nagyobb pontosságra törekvés sok plusz 

energiába kerül igen kevés hasznot eredményezve, míg a kisebb pontosság lényeges adatok elvesztésével 

járhat. 

• Az adatok pontosságát meghatározhatja azoknak logikai konzisztenciája (ellentmondás-mentessége). 

Speciális szakismeretet igénylő feladat, pl. rosszul meghatározott fajhoz rendelt lelőhely vagy élőhely adatok 

egyaránt tévedések forrásai lehetnek. A TIR-be bekerülő hibák szűrésére különböző megoldások biztosítása 

lehetséges, ezek egy részének (különösen a biotikai adatoknál) azonban igen összetett, a háttérben eltárolt 

szakértői-rendszerekre és adatbázis-részekre kell támaszkodnia, amelyek kidolgozása, de különösen adatokkal 

feltöltése hatalmas, több éves feladat. Ezek várhatóan a TIR működésével párhuzamosan épülhetnek ki, 

felhasználva az eltárolt adatokból kinyerhető információkat is. 

• Minden adatgyűjtés-típusnál meg kell határozni, hogy mi az adatközlés minimális peremfeltétele. 

• Emberi tényező: a szakembergárda felkészültsége, a tévedések kiszűrése. Jól meghatározott feltétel- és 

összefüggés-rendszer ismeretében, megfelelően kialakított kódtábláknál és felhasználói felületeknél az 

adatbevitelből adódó hibák jelentős része kiszűrhető. 

• Külső tényező: a külső forrásból, társszervektől származó adatok pontossága. 

Az adatbázisok részletes bemutatása jelentősen meghaladja jelen jegyzet kereteit ezért csak a saját gyűjtésű 

természetvédelmi adatok rövid összefoglalását adjuk alább. 

7.1.1.1. Biotikai adatok 

A hazai flóra és fauna adatait tartalmazó kész georeferenciával rendelkező országos adatbázissal hazánk még 

nem rendelkezik (a CORINE Élőhelytérkép, az Intenzív Botanikai Adatgyűjtés atlasza –IBOA-, a Magyarország 

Élőhely-Térképezésének Adatbázisa –MÉTA- és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer –NBMR- 

tekinthető az első kezdeményeknek). A nemzetközi térinformatikai gyakorlatban ezek a természetvédelmi 

intézmények és civil szervezetek által előállított adatbázisok igen nagy szerepet játszanak a természeti örökség 

megőrzése, és állapotváltozásainak nyomon követése vonatkozásában. 

A TIR biotikai adatbázis kialakítása kapcsán a projekt szemléletet követtük, amely szerint az adatgyűjtés ú. n. 

altémákon belül történik. A témát (pl. kutatási feladat, konkrét monitorozási részprogram) az adatgyűjtést 

irányító nemzeti parki munkatárs (témakezelő, vagy adatbázis rendszergazda) adja ki a külső (pl. muzeológus, 

kutató egyesület stb.) vagy belső adatgyűjtést végző munkatárs (természetvédelmi szakfelügyelő, 

természetvédelmi őr) részére. A TIR közös témáit az 1. táblázat mutatja be (Takács, G et al., 2004). 
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1. A Természetvédelmi Információs Rendszer közös biotikai témái (Takács, G et al. 

2004). táblázat - 
 

Téma Név 

XX-BARCH Archív florisztikai és faunisztikai adatok 

XX-BBDMA Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer állatfajok és közösségek 

monitorozása 

XX-BBDMN Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer védett és invázív 

növényfajok monitorozása 

XX-BBDMC Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer cönológiai monitoring 

XX-BBDME Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer élőhelytérképezés 

XX-BCONO Cönológiai felvételek 

XX-BEHTP Élőhely- és vegetációtérképezés 

XX-BORIJ Őri botanikai és zoológiai jelentések 

XX-SZORV Szórvány florisztikai és faunisztikai adatok 
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13-5. Geometriai ellentmondás a különböző forrású adatok esetében (Forrás: Haraszthy – Takács, 2009) 

Az „Archív florisztikai és faunisztikai adatok” téma dolgozza fel a publikált szakirodalomban található 

információkat. Ezek publikált tudományos cikkek, kutatási projektek dokumentációi, amelyekben a 

természetvédelmi szempontból értékes adatok esetenként csak "melléktermékként" találhatóak meg. A 

termőhelyek/élőhelyek térbeli megjelölése változó pontosságú, de általában szándékoltan kis felbontású, vagy 

csak a település külterületet tünteti fel. A kéziratos szakirodalom elsősorban szakdolgozatokat, disszertációkat 

takar, esetenként nagy mennyiségű pontos nyers adattal. 
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13-6. Az NBMR ürge monitorozási mintaterületeinek eloszlása (Forrás: Váczi, 2006) 

Legjelentősebb biotikai adatforrásnak a természetvédelmi munkát megalapozó, célirányos kutatási munkák 

jelentései (élőhelyek felmérése, térképezése, védett, inváziós fajok állományfelmérései, biodiverzitás 

monitorozási jelentések, stb.) tekinthetők (Fekete, 1995; Takács, 1999, 2003). A kutatási jelentések tartalma: 

• adott terület flóra- illetve faunalistái; 

• az adott növényfaj állományokra vonatkozó adatok (lokalitás, állományméret, veszélyeztetettség, 

élőhelytípus, stb.); 

• adott terület adott állatcsoportjára készített faunisztikai adatok (13-6. ábra); 

• speciális zoológiai objektumok (pl. fészkelőhelyek, csapdák befogásai) adatai; 

• vegetáció- és élőhelytérképek (pl. NBMR négyzetek térképei - 13-7. ábra); 

• utóbbi 10 év jelentései pontosak, kötött formátumú (BAL lap - Szilágyi – Dévai 1996b), EOV/WGS84 

koordinátákkal referált adattáblákkal. 



 A természetvédelem térinformatikai 

támogatása 
 

 22  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
13-7. NBMR élőhelytérkép (Forrás: Takács, 1996b) 
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A Vadonleső programot a természetvédelemért felelős Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a TIR 

biotikai modul közösségi adatgyűjtési programjaként 2009 őszén indította el és működteti. A program része a 

Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszernek, amely hazánk természeti állapotát figyeli immár több mint tíz 

éve. 

A Vadonleső Központ munkatársai azon dolgoznak, hogy a programban résztvevő önkéntes, vagyis bárki, minél 

kényelmesebben és hatékonyabban csatlakozhasson és vehessen részt az adatgyűjtésben. 

A program számos állat- és növényfaj adatainak gyűjtését és a megfigyelések műholdfelvételek (Google 

térképek) segítségével történő helymeghatározását és rögzítését teszi lehetővé. Célja, hogy a társadalom széles 

rétegeit bevonja a természetvédelem izgalmas és felelősségteljes munkájába, amely az ismeret átadása mellett a 

szemléletformálás és a környezeti nevelés egyik leghatékonyabb eszköze. 

Eddig több mint 2300 előfordulási adatot regisztráltak lelkes önkéntesek a programban az eddigi kilenc állatfaj 

elterjedésével kapcsolatban. Emellett számos ötlettel rukkoltak elő a megfigyelők; új fajokat ajánlottak, 

fényképeket, kisfilmeket küldtek és építő jellegű továbbfejlesztési irányokat javasoltak. 

A javaslatok és ötletek figyelembevételével 2010. március elejétől további öt védett faj megfigyelésére és 

rögzítésére nyílt lehetőség a www.vadonleso.hu oldalon. A három újonnan felkerült védett növényfaj (hóvirág, 

tavaszi hérics, leánykökörcsin) tavasszal virágzik. 

A vadonleső révén az állampolgárok a legmodernebb un. Web 2.0 technológiával közvetlenül hozzá tudnak 

járulni a természeti érték leltár készítéséhez. 

7.1.1.2. Védett természeti területek, emlékek, élettelen értékek 

A klasszikus értelemben vett védett terület térképek a 13-8. ábra szerinti védett kategóriákat különbözteti meg 

(illusztrációként v. ö. 10-3 ábra Az állami természetvédelmi kezelő intézmények működési területe 

Magyarországon). 

7.1.1.3. Területhasználati események 

A természeti környezet változásának (pl. havária események: tűz, árvíz, vörösiszap ömlés stb.) rögzítésére 

szolgáló adatréteg. Tartalmazza a természetvédelmi kezelések tervezéséhez szükséges térképeket, és rögzíti a 

megvalósult kezelések térbeli eredményeit. 

http://www.kvvm.hu/
http://www.nbmr.hu/
http://www.vadonleso.hu/kapcsolat/
http://www.vadonleso.hu/onkentesek/
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13-8. A TIR védettségi kategóriái (Forrás: Takács, 2007) 

Országos jelentőségű védett természeti területek 

A. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek 

a. nemzeti park (területének felosztása: természeti, kezelt, bemutató övezeti kategóriákra – Tvt. 28.§ (7)) 

b. tájvédelmi körzet 

i. természetvédelmi terület 

a. természeti emlék 

b. fentiek részeként a fokozottan védett természeti terület 

B. A törvény erejénél fogva („ex lege”) védett természeti területek és értékek 

a. természetvédelmi területnek minősülő: 

• láp 

• szikes tó 

b. természeti emléknek minősülő: 
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• forrás 

• víznyelő 

• kunhalom 

• földvár 

i. természeti értéknek minősülő: 

• barlangok 

I. Egyedi jogszabállyal védett természeti értékek 

• védett mesterséges üreg 

• Ásványok, ásványtársulások és ősmaradványok 

A. Egyéb országos védettségek 

a. erdőrezervátum 

b. védőövezet 

I. Helyi jelentőségű védett természeti területek 

A. Természetvédelmi terület 

B. Természeti emlék 

II. Nemzetközi kategóriák 

A. Bioszféra-rezervátumok (UNESCO-MAB) 

B. Ramsari területek 

I. Európa Diplomás területek 

A. Biogenetikai rezervátumok 

B. Natura 2000 Különleges Madárvédelmi Területek (SPA) 

C. Natura 2000 Különleges Természetmegőrzési Területek (SAC) 

D. Világörökség helyszínek és védőzónái 

III. Egyéb, védettséget nem jelentő kategóriák 

A. IBA (Important Bird Areas) 

B. Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) 

I. Természeti területek 

A. Egyedi tájértékek 

B. Érzékeny természeti területek (ÉTT) 

C. Nyílt karsztterületek 

D. Védelemre tervezett területek 

7.1.1.4. Ökoturisztikai objektumok 
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Az ökoturizmus legtöbbször valamilyen értéknek, mint attrakciónak a bemutatására törekszik. Ez lehet egy-egy 

védett természeti terület vagy élettelen természeti érték (védett értékek modul), valamely faj/élőhely 

előfordulása (biotikai modul), akár egy-egy erdőrészlet (erdészeti modul) vagy kultúrtörténeti értékként az 

épített emberi környezethez köthető látnivaló (pl. egyedi tájérték). Így az ökoturizmus célobjektumai a legtöbb 

esetben már megtalálhatóak a TIR-ben. 

A nyilvántartás a következő elemeket tartalmazza: 

• Bemutatóhelyek nyilvántartása; 

• Oktatóközpontok nyilvántartása; 

• Programok nyilvántartása; 

• Tanösvények, túraútvonalak, információs táblák. 

Az elemek megjelenítését, térkép- és tartalomszolgáltatást a TIR Közönségszolgálati Modulja biztosítja 

(http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm). 

7.1.2. B) Felhasználói környezet 

A 10. modul bemutatta a természetvédelmi és környezetvédelmi intézményrendszert (minisztérium, 10 nemzeti 

park igazgatóság, 10 zöldhatóság), amely a TIR elsőszámú felhasználója. Potenciális felhasználóként jönnek a 

rendszerbe az erdőtörvény16 változásával az erdészeti hatóságok, valamint az agrár támogatási és nitrát irányelv 

(91/676/EK) miatt a Agrárkörnyezetgazdálkodási Információs Rendszer felhasználói (Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatalok). 

8. 13.8 A Természetvédelmi Információs Rendszer 
jövőképe 

Jövőkép 

A TIR távlati stratégiai célkitűzése a Természetvédelmi Térbeli Adat Infrastruktúra kialakítása és működtetése a 

természetvédelmi szakmai adatok szabványos és közhiteles nyilvántartása és szolgáltatása érdekében. E cél 

eléréséhez egységes módszertan alapján meg kell kezdeni a rendszeres és országos természeti adatgyűjtést, fel 

kell kutatni valamennyi térben meghatározott természetvédelmi vonatkozású adatforrást és azokat rögzíteni kell 

a TIR-ben. 

A természetvédelmi nyilvántartás minél teljesebb adatfeltöltése érdekében szükséges az egységes és szabványos 

eljárások, törzsadattárak, kódszótárak, jelkulcsok, útmutatók, segédprogramok használatának lehető 

legszélesebb körben való terjesztése (beleértve a civil szervezeteket, kutatókat, az érdeklődő iskolákat és 

állampolgárokat), és valamennyi külső adatközlő bevonása a környezeti állapot rögzítésében a változások 

megfigyelésébe. 

A TIR továbbfejlesztése során olyan európai norma szerinti (INSPIRE irányelv) elektronikus kormányzati 

szolgáltatásokat kívánunk működtetni, amelyek igénybevételével a természetvédelmi szakmai adatok 

térinformatikai, tervezési, elemzési, statisztikai rendszerekben használható módon jutnak el a felhasználókhoz. 

Így kívánunk hozzájárulni a nemzeti térbeli adatinfrastruktúra létrehozásához. 

Problémafelvetés 

A költségvetési intézmények államigazgatási feladataik ellátása kapcsán állami alapadatok (ingatlan-

nyilvántartás, a földhasználati nyilvántartás, erdészeti nyilvántartás, természetvédelmi nyilvántartás stb.) 

felhasználásával hozzák objektív döntéseiket. A sok esetben állami vagy közösségi finanszírozás terhére 

előállított alapadatokhoz való hozzáférés a jelenlegi szabályozások alapján (kormányzaton belüli alapadat 

kereskedelem) kizáró, illetve súlyosan korlátozó, amely gyakorlat tarthatatlan. 

Ez a kormányzaton belüli kereskedelem (illetve a magas ár miatt annak hiánya, azaz a befagyott 

adatvagyonok) ellentétes az EU előírásokkal, a közérdekű adatok hozzáférésével (Aarhusi egyezmény, PSI 

                                                           
16 Európa legszigorúbb erdőtörvénye, a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
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irányelv stb.), adatintegrációs és adatmegosztási törekvésekkel (INSPIRE, SEIS, NESIS stb.), káros a 

nemzetgazdaság egészének teljesítőképességére, többlet költségterhet keletkeztet, korlátozza az innovációs és 

kutatási potenciált, gátolja a térbeli gondolkodás elterjedését, és ellentmondó, összehasonlíthatatlan helyi 

adatbázisok létrehozásához vezet (13-5. ábra), amelyet fel kell számolni. 

A kormányzaton belüli pénzmozgás nem jelent tényleges bevételt, ugyanakkor felesleges adminisztrációra 

kényszeríti az egyes fejezeteket, és értékes erőforrásokat von el a tényleges szakmai feladatok teljesítésének 

rovására. 

A problémákat és intézkedési javaslatunkat a Nemzeti Hírközlési Tanács 2009. 11. 30-ai ülésén megvitatta, és 

támogatólag felterjesztette a kormányzat számára (www.termeszetvedelem.hu/tir). 

Intézkedési javaslat 

Az egységes nemzeti térbeli adat infrastruktúra (EU INSPRIRE direktíva adatkörei) teljes körű (geometriai és 

leíró adatok együttesen) kialakításához egységes politikai akarat, jogszabályban előírt rendelkezések és a 

különböző szakmai szektorok technológiai összhangja, fejlesztése szükséges. El kell érni, 

1. az ország geometriai rendjének biztosítását. A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer országosan 

egységes geometriájú alapjaként a „Virtuális Magyarország” programot javaslunk kidolgozni centiméteres 

felbontású 3D true ortofotókkal, amely az országleltár alapját is képezhetné. 

2. az egyes közhiteles nyilvántartásokhoz, közérdekű adatokhoz az érdekelt államigazgatási szervek, hatóságok 

ingyenesen férhessenek hozzá, tekintve, hogy a szükséges díjakat is sok esetben a saját költségvetésükből 

finanszírozzák. 

Várható hatás 

Az állami alapadat-keresztfinanszírozás megszűnése és a közérdekű adatok széles körű kormányzati 

hozzáférése: 

• költségmegtakarítást eredményez, a befagyott adatvagyonok mobilizálásával a nemzetgazdaság fejlődésének 

lökést adhat és jelentős innovációs erővel bír. 

• Az állampolgárok adóterhei csökkenthetők, a források allokálásával megteremthető az adatgyűjtés, frissítés 

fedezete. 

• Az állami költségvetési forrásból előállított, állami intézmények számára térítésmentesen elérhető alapadatok 

felhasználása nem jelent költségvetési megterhelést az érintett intézmények számára, így a szűkös erőforrások 

lehető legjobb kihasználását segíti elő, amely biztosítja, hogy a munkavégzés logikus sorrendben és 

szabványosított megközelítés mellett történjen a legnagyobb társadalmi hasznosulás mellett. 

• Az erőforrások a szervezeti-politikai súlypontokkal közvetlen összhangban kerülnek lekötésre, és nem 

kizárólagosan műszaki szempontok alapján. 

• A Nemzeti Térbeli-adat Infrastruktúra információ robbanásához hasonló kiterjedését jelentheti, amely új 

adatkörök közhasznúvá válását hozhatja (üzemi, akadémiai, egyéb szerzői jogvédelem által mindeddig 

korlátozott hasznosulású adatok közkinccsé tétele). 

9. 13.9 Összefoglalás 

A modul célként tűzte ki, hogy bemutassa a természetvédelem térinformatikai támogatását. Ennek kapcsán 

áttekintettük a Természetvédelmi Információs Rendszer, mint megvalósult térinformatikai rendszer kialakítását, 

feladatait, céljait, működését. 

Példákat láttunk a térinformatikai megjelenítésre, elemzésre, és feltártuk a nemzeti térbeli adat infrastruktúra 

létrehozásának egyik legfontosabb akadályát. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mit jelent a Information Superhighways politika? 
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2. Mit jelent az információs társadalom fogalom?  (Információs társadalom) 

3. Mit jelent az aktív információs jog?  (aktív információs jog) 

4. Melyek a TIR legfontosabb moduljai?  (TIR legfontosabb moduljai). 

5. Mit értünk biotikai adaton? (biotikai adat, biotikai adatforrás) 

6. Mi az INSPIRE? 

7. Melyek a TIR legfontosabb céljai?  (13.6.1. Célok) 

8. Melyek a TIR legfontosabb feladatai?  (13.6.2. Feladat) 

9. Mi a feladata a TIR országos központjának? (országos központ feladata) 

10. Ismertesse a TIR saját adatbázisait!  (Adatbázisok) 

11. Ismertesse a TIR-ben tárolt adatok minőségét meghatározó tényezőket! (Az adatok minőségét 

meghatározó tényezők) 

12. Hogyan működik a Vadonleső? 

13. Milyen intézkedések szükségesek az egységes nemzeti térbeli adat infrastruktúra teljes körű 

kialakításához?  (Intézkedési javaslat) 
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