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Űrinfrastruktúrák a mindennapokban  
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A műholdas szolgáltatások napi rutinszerű 
használata során 

szolgáltatásszerűen

biztosított a műholdas adatok elérhetősége, 
valamint a műholdas kommunikáció nap mint nap.
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Az európai Copernicus
földmegfigyelési program 

céljai ugyanezek: 
redundáns módon, 

műholdpárok 
alkalmazásával 

szolgáltatásszerűen 
biztosítani a 

földmegfigyelési adatokat 
a Copernicus 

szolgáltatások, az 
egyéni (céges) 

felhasználók, az EU/ESA 
nemzeti rendszerek 
felhasználói, és a 

nemzetközi partnerek 
felé.
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Kutató műholdak versus Szolgáltató műholdak
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Copernicus Sentinel műholdak - adatfolyam
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Copernicus program – 2020+
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Copernicus program – 2020+
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Paradigmaváltás: Adat és információ 

Kutató műholdak

+ Sentinel műholdak
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Paradigmaváltás a felhasználói közösségben 
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Sentinel műholdak a földmegfigyelési 
tudományos publikációkban
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Paradigmaváltás a közel/kvázi valós idejű 
adatátvitelben – EDRS
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Az Európai Műholdas
Adatátviteli Rendszer (EDRS)
kiépítésével a Sentinel-
1A+1B, Sentinel-2A+2B
adatok hozzáférési
sebessége a közel valós
(NRT, 1-3 h) illetve a
későbbiekben a kvázi valós
(QRT, < 1 h) idejű adatelérést
és alkalmazást teszik
lehetővé a dedikált
adathozzáféréssel
rendelkező nemzeti
rendszerek és felhasználóik
számára.

Adatmennyiség exponenciális növekedése



14

Sentinel adatelérési rendszer

Sentinel Adatelérési Rendszer és a nemzeti hozzáférést 
biztosító adatcsatornával (CollGS) rendelkező ESA 
tagállamok – ESA Data Access Annual Riport, 2017

Hungary

+ DIAS: forprofit
EU felhőszolgáltatás 

2018-2019-től
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Sentinel adatelérési rendszer

Sentinel Adatelérési Rendszer és a nemzeti hozzáférést 
biztosító adatcsatornával (CollGS) rendelkező ESA 
tagállamok – ESA Data Access Annual Riport, 2017

Hungary

+ DIAS: forprofit
EU felhőszolgáltatás 

2018-2019-től
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A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 109. és 123. § szerint a nemzeti fejlesztési miniszter
ellátja (…) az európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai
program-előkészítési és harmonizációs feladatokat, felhatalmazás
alapján képviseli a Kormányt a nemzetközi szervezetekben, kidolgozza
az űrkutatás fő irányait és programjait.

Magyarországon az Európai Űrügynökséggel (ESA) történő nemzeti
kapcsolattartást, valamint az ESA programokhoz kapcsolódó fejlesztési
feladatok koordinálását az NFM Infokommunikációért Felelős
Helyettes Államtitkárság, Magyar Űrkutatási Iroda (MŰI) látja el.

A FIR projekt vezetését a Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (KIFÜ) látja el, a Magyar Űrkutatási Iroda – a FIR eredeti
szakmai koncepciójának kidolgozásán túl – a projekt előrehaladásának
szakmai támogatásával, a nemzetközi EO kapcsolatokon keresztül
rendelkezésre álló információk és példák hazai implementálásával
végzett és végez feladatokat a projekt megvalósításában.

Az NFM-MŰI szerepe a FIR-ben
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A MŰI által kezdeményezett, a teljes földmegfigyelési, távérzékelési
szektor részvételével megtartott szakmai konzultációs fórumok
(Információs Nap 2016.01.20, Földmegfigyelési Kerekasztal
2016.02.04), valamint az egyes kiemelt kormányzati szereplőkkel
történt egyedi konzultációk, a hazai és nemzetközi stratégiai
környezetben történt feltáró munka megerősítették, hogy a magyar
állam számára a földmegfigyelési adatok nemzeti hasznosításában
az egyetlen, valódi hiánypótló megoldást a nemzetgazdasági,
nemzetbiztonsági, nemzetstratégiai jelentőségű Földmegfigyelési
Információs Rendszer (FIR) létrehozása jelenti.

A Stratégiai Kabinet 2017. február 8-i döntését követően az
1117/2017. (III. 13.) Korm. határozat a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének
(ÉFK) megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
módosításáról kiemelt projektként nevesítette FIR projektet.

FIR: Az elmúlt egy év tükrében
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A FIR az 1117/2017. Korm. határozatban
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A hazai nemzeti földmegfigyelési prioritások
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Intenzív egyeztetések történtek a hazai szervezetekkel (OVF, OKF,
BFKH-FTFF, NÉBIH-EI, MH-GEOSZ) a FIR projektben történő
részvételükről – különös tekintettel a FIR keretében továbbfejlesztésre
kerülő közigazgatási eljárásokra (+ szakpolitikai egyeztetések):

FIR: Az elmúlt egy év tükrében
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Piackutatás keretében megbeszélések történtek a kereskedelmi űrfelvétel
szolgáltatók hazai képviseleteivel a FIR keretében a Földmegfigyelési
Operatív Központban kialakításra kerülő Űrfelvétel Megrendelő és
Érkeztető Rendszer (az „űrfelvételes KEF”) tervezett létrehozásáról:

FIR: Az elmúlt egy év tükrében
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Készítette: Maár Péter projektvezető, Rudán Pál szakmai projektvezető
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A FIR projekt státusz  
MŰI kezdeményezés bejelentése 2016. január-február

Kétoldalú szervezeti egyeztetések 2016. március-szeptember

KÖFOP dokumentumok elkészítése 2016. október-november

Tárcaközi egyeztetések 2016. december- 2017. január

FKB döntés: 2017. február 8.

ÉFK nevesítés: 2017. március 13.

Projekt benyújtás: 2017. április 18.

Projekt befogadása: 2017. augusztus 30.

Támogatási Szerződés: 2017. november 6.

Alkalmazásfejlesztés közbesz.: 2017. december 23.

TSz módosítás kezdeményezés: 2018. január 17.

Projekt tervezett zárása: 2019. október 31.
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Köszönöm a figyelmet!
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