
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nyilvántartásai 

 

 

1. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság saját fenntartású adatbázisa: 

 
Adatbázis neve: DINPI Biodiverzitás adatok 
Adatbázis formátuma: SQL adatbázis 
Adatkezelés célja: a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságon folyamatosan keletkező fajadatok tárolása 
és szolgáltatása az Igazgatóság munkatársai számára. 
Adatkezelés jogalapja: a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
Adatkezelés időtartama: 2015. január 1. óta folyamatos 
Érintettek köre: Magyarország növény- és állatfajai (adatot szolgáltató személyek (csak a használt 
személynév, a beazonosításra alkalmas egyéb adat nélkül)) 
Adatok forrása: bármely biológiai adatot szolgáltató természetes személy 
 
2. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott 

adatok fajtái: 

 
A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet alapján 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a működési területén gyűjti, nyilvántartja a TIR által 
meghatározott struktúrában, és továbbítja az országos nyilvántartás számára a Védett Természeti 
Területek Törzskönyvének és a Védett Természeti Értékek Törzskönyvének adatait. 

 

Védett Természeti Területek Törzskönyve 

 

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 végleges 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. 

 
2. 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 végleges 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. 

 
  



Védett Természeti Értékek Törzskönyve 
 

1. 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. 

2. 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. 

 

A védett természeti területek és értékek nyilvántartása a Természetvédelmi Információs 
Rendszer-en keresztül ingyenesen elérhető: 
 
 http://web.okir.hu/hu/tart/index/61/Interaktiv_termeszetvedelmi_terkep 
 
 
 
Konkrét ügyekben, tájékoztatás érdekében kérjük, keresse az Igazgatóságot: 

dinpi@dinpi.hu 

 
  
 
 


