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Nyílt hozzáférést biztosító felhasználói szabályzat
a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) Közönségszolgálati Moduljának (KM)
igénybevételéhez
1. Preambulum
Jelen szabályzatot a 13/1997.(V.28.) KTM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a védett
természeti területek és értékek nyilvántartása illetve földrajzi előfordulásuk számítógépes
nyilvántartási rendszerben történő bemutatása, valamint az Európai Közösségen belüli térinformációs
infrastruktúra kialakításáról szóló 2/2007. sz. EK irányelvben (továbbiakban: INSPIRE irányelv)
megjelölt téradattémák számítógépes rendszerben történő tárolása és rendelkezésre bocsátása
érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelemért felelős helyettes
államtitkára adja ki.
A szabályzat letölthető a http://www.termeszetvedelem.hu/tir-dokumentumok-letoltese oldalról.
2. Hatály
Jelen szabályzat hatálya a természetvédelemmel foglalkozó kormányzati és civil szervezetekre,
magánszemélyekre, oktatási intézményekre, gazdálkodókra, falugazdászokra, kutatóintézményekre,
mint felhasználókra terjed ki.
3. Természetvédelmi Információs Rendszer Közönségszolgálati Modul (KM) szolgáltatásai
A KM a természetvédelemmel kapcsolatos alapinformációk térbeli szolgáltatását valósítja meg az
INSPIRE irányelv I. melléklet 9. témájának megfelelően az országos jelentőségű védett természeti
területek és Natura 2000 területek, valamint az ökoturizmus legfontosabb berendezéseinek
(tanösvények, látogatóközpontok és idegenforgalmi jelentőségű barlangok) térképi publikálásával. Az
INSPIRE irányelv III. melléklet 18. (élőhelyek és biotópok) és a 19. (a fajok elterjedése) témáival
kapcsolatos adatbázisok szabadon felhasználható körét szintén nyilvánossá tesszük.
A természet védelmével kapcsolatos egységes, a nemzetközi követelményeknek is megfelelő
információs rendszert, a TIR-t a természet védelméért felelős miniszter működteti, ennek keretében
ingyen biztosítja a TIR Közönségszolgálati Moduljában található adatok, információk megtekintését,
az ehhez szükséges keresőszolgáltatások használatát, illetve egyes ingyenes letöltési lehetőségeket. Az
összetett téradat-szolgáltatások lehívásához szükséges adatszolgáltatást a Vidékfejlesztési
Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya írásos hozzájárulás keretében adja ki (információkérés:
tirweb@vm.gov.hu). Ezen esetben az adatszolgáltatás díjfizetési kötelezettséget is vonhat maga után.
Az adatszolgáltatás teljesítése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak betartásával történik.
4. Használathoz szükséges hardver és szoftverkövetelmények
Minimum követelmények a rendszer használatához: Pentium III 800 Mhz processzor, 512 MB
memória, 1024×768 képernyőfelbontás, 128 kbp/s internet hozzáférés.
Javasolt böngészők: Internet Explorer 7.x-8.x, vagy Firefox 2.x-3.x.
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5. Rendelkezésre állás
A rendszer 99,99%-os rendelkezési idővel szolgáltat adatokat. A megtekinthető/letölthető térképi
rétegek aktualitásáról a honlapon tájékozódhatnak a felhasználók.

6. Informatikai támogatás (szupport)
A szolgáltatás a nyilvánosság számára hozzáférhető. Bármilyen felmerülő probléma, illetve
információkérés esetén a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Monitorozó Osztályának
munkatársai nyújtanak segítséget. A munkatársak munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08:00-16:30,
pénteken 08:00-14:00 óráig teljesítik a megkereséseket. Elektronikusan a tirweb@vm.gov.hu e-mail
cím áll rendelkezésre az adatkérési igények, kérések, kérdések, bejelentések fogadására, amely
megkeresésekre 3-12 munkanap alatt várható válasz a személyzet leterheltségének függvényében.

7. Érvényesség
Jelen szabályzat 2010. október 1. napjától visszavonásig érvényes.
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