
Minőségjelentés 

a „Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti területekről és a "Natura 2000" 

területekről” című, 1709 OSAP nyilvántartási számú adatátvétel 2021.12.31. tárgyidőszaki 

adatairól. 

1. Általános információk: 

 

Adatforrás: a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V.28.) 

KTM rendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel 

érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által elrendelt adatgyűjtés. 

Adatgazda szervezet: Agrárminisztérium 

Megfigyelési egységek: védett természeti területek és Natura 2000 területek 

Adatátvétel gyakorisága: éves 

Beérkezési határidő: tárgyévet követő március 31. 

Tervezett publikálás időpontja: április 16. 

2. Az adatgyűjtés tárgyidőszaki minősége 

 

2.1. Relevancia és felhasználói igények: A védett természeti területek és Natura 2000 

területek adatgyűjtésének és nyilvántartásának célja a komplex információk biztosítása a 

természetvédelmi stratégiai tervezéshez, hatósági tevékenységhez. Továbbá információk 

biztosítása Magyarország mindenkori természeti állapotára vonatkozóan hazai és nemzetközi 

jelentésekhez, a nyilvánosság igényeinek kiszolgálásához. 

 

Visszacsatolási csatornák: tmf@am.gov.hu 

Felhasználói kör: nemzeti park igazgatóságok, természetvédelmi hatóság, Európai 

Bizottság, civil szervezetek, kutatóintézetek, oktatási intézmények. 

Felhasználói célok: szakpolitikai és hatósági döntés megalapozása, természetvédelmi 

állapotindikátor, oktatás.  

A felhasználók elégedettsége:  

 

2.2. Pontosság: Teljes körű az adatok lefedettsége, valamennyi adatszolgáltató (nemzeti 

park igazgatóságok) rendelkezésre bocsájtja az adatokat. 

 Indikátorok: nem releváns 

  Adatbázis teljessége: tényleges megfigyelési egységek száma/tervezett 

megfigyelési egységek száma 

  Hiányzó adatok aránya: hiányzó adatok száma/megfigyelési egységek száma 



  Egység szintű imputálási arány: imputált megfigyelési egységek száma/összes 

megfigyelési egység 

Tétel szintű imputálási arány: imputált értékek száma/összes érték 

adathelyenként 

Hibajavítási arány: javított rekordok száma/összes rekord 

Adatfeldolgozó által javított hibák aránya: 

  Revíziók száma: egy (az adott évre vonatkozóan) 

  Revíziók által érintett tételek aránya: egy  

  Revíziók nagysága (eredeti és revideált értékek közötti százalékos 

különbségek) 1 % alatti 

2.3. Időszerűség: 3 hónap (december 31-i adat április 16-i publikálással) 

 

2.4. Időbeli pontosság: a publikálás tervezett időpontja tartható. 

 

2.5. Hozzáférhetőség: honlap (www.termeszetvedelem.hu), egyéb kiadvány, nemzetközi 

adatátadás (WCMC-WPDA) 

Indikátorok: 

Védett adatok száma és aránya: nem releváns 

2.6. Érthetőség: metaadat-leírások mellékelten megtalálhatóak 

 

2.7. Összehasonlíthatóság és koherencia: 

Mely évtől érhető el összehasonlítható idősor? 2006. 

Az előállított statisztikai adatok és velük kapcsolatban álló más adatok 

összehasonlítása: 

Rendelkezésre áll-e területi bontás? Igen (regionális és megyei). 

Nemzetközi összehasonlíthatóság: Védett területek nemzetközi adatbázisa (World 

Database on Protected Areas - https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-

work/world-database-protected-areas) 

Alkalmazott osztályozások: védelmi kategória, védelem foka, védelem hazai 

jelentősége (országos) 

2.8. Hatékonyság, költségek és adatszolgáltatói teher 

Hatékonyság fokozó intézkedések: a nyilvántartás alapját képező ingatlan-

nyilvántartási adatok rendelkezésre állása. 

Hatékonyság felmérések: nincs 



Automatizálási szint: elektronikus adatbázis – szakrendszer (Természetvédelmi 

Információs Rendszer)  

 

 

 


