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Előkészítés 2016-2017-ben (pl. Földmegfigyelési Kerekasztal).

ÉFK nevesítés: 2017. március 13. 
Támogatási keretösszeg: 7 milliárd Ft
Támogatási Szerződés „módosítása” – végrehajtásra szóló TSz: 2018. május 9.

Alkalmazásfejlesztés VSz 1. részteljesítése (tervezés): 2018. december 18.
Hardver szállítás lezárása, hardver üzembeállítás: 2019. június 6.
Alkalmazásfejlesztés VSz 2. rt. (alaprendszer, eFöld): 2019. szeptember 6.
Alkalmazásfejlesztés VSz 4. rt. (adatmigráció): 2019. december 6.
Alkalmazásfejlesztés VSz 3. rt. (működő rendszer): 2020. március 6.

Alkalmazásfejlesztés lezárása: 2020. szeptember 18. 

Projekt tervezett zárása: 2022. március 31. 

FIR projekt története



A projekt legfontosabb céljai
(visszatekintés 2018. I. negyedévére)

FIR projekt célok

• közigazgatási földmegfigyelési szolgáltatások kifejlesztése,
• „E-Föld" felület létrehozása a Copernicus program vizuális adataiból,

• Földmegfigyelési Adatközpont létrehozása,
• Földmegfigyelési Operatív Központ kialakítása,
• Országos Operatív Monitoring Rendszer kifejlesztése a szakterületek igények kiszolgálására,

• műholdas adatok beszerzésének hatékonyságát növelő folyamat- és szolgáltatásfejlesztés,
• állami tulajdonban lévő vállalatok számára speciális földmegfigyelési tartalomszolgáltatások,
• …

• …
• hazai KKV számára űrtávérzékelési adatfeldolgozói környezet kifejlesztése,

• privát gazdasági szféra és a társadalom számára változáskövetési szolgáltatások kifejlesztése,
• informatikai alkalmazás- és szolgáltatásfejlesztési környezet kialakítása,
• szabványos kapcsolódási pontok, interface-ek kifejlesztése a FIR-hez,

• nemzeti Copernicus adatelérés biztosítása,
• jogharmonizáció biztosítása.

2018. május 23. 



FIR projekt eredmények 

2021. augusztus 26.

1. Hardver
1 128 CPU core, 2 * 5120 CUDA GPU cores, 8 000 GB memória, 
2 200 TB (2 200 000 GB) diszk tárhely, 4 800 TB (4 800 000 GB) archiváló tárhely

2. Szoftver 
• a feldolgozó környezetben RHEV – Vmware, Kubernetes, Airflow, Docker, Git
• a kiszolgáló környezetben standard nyílt forráskódú szoftverek
• „sandbox”

3. Elektronizálásra került 3 közigazgatási eljárás
• eseti légtér kijelölése
• távérzékelési engedély
• előzetes szakhatósági állásfoglalás
… és kialakítása került a HM EFER, FIR – EIR kapcsolat

4. Kialakításra került a FOK környezete
• hardverbeszerzés: szerver és asztali eszközök
• szoftverbeszerzés: irodai és speciális távérzékelési szoftverek

Lezárult feladatok
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FIR architektúra
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Feldolgozások kialakítása

Automatizált feldolgozási folyamatok Paramétereztett futtatások

FIR-en belüli 
végrehajtása 
(priorizálás)

Eredmény-
termékek 

publikációja

Futtatási 
környezet 
beállítása

Algoritmus 
láncok 

FIR-en belüli 
végrehajtása 
(priorizálás)

Eredmény-
termékek 

publikációja

Futtatási 
környezet 
beállítása

Algoritmus 
láncok 

Automatizált feldolgozási folyamatok Paramétereztett futtatások



eFöld
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Minden felhasználó  
számára elérhető, 

letölthető 
sávkombinációk és 

indexek



Közigazgatásfejlesztés

Fahasználatok 
észlelése, 

monitorizása

Erdőigénybevétel 
engedélyezése

Szabadrendelkezésű 
erdők nyilvántartásba 

vétele

Szabad területi tüzek 
tűzmegelőzési célú 

ellenőrzése

Mezőgazdasági termelést érintő 
időjárási és más természeti 

kockázatok kezelésének támogatása
A belvízvédelem védekezési 

készültség fokozatainak 
elrendelése

Az egyes kiemelt 
jelentőségű 

vízilétesítmények 
rendszeres műszaki 

megfigyelése

A légi távérzékelés 
engedélyezési eljárása, a 

távérzékelési adatok 
használatának felügyelete

Eseti légtér kijelölése 
iránti kérelem

Elektronikusan támogatott 
eljárások, közigazgatási 

folyamatok

Területalapú mezőgazdasági- és 
vidékfejlesztési támogatások 

távérzékeléses ellenőrzésének 
támogatása

Honvédelmi (előzetes) 
szakhatósági eljárás, 

állásfoglalás
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FIR szakrendszerek

„közigazgatási földmegfigyelési szolgáltatások kifejlesztése”
„Országos Operatív Monitoring Rendszer”

„műholdas adatok beszerzésének hatékonyságát növelő folyamat- és szolgáltatásfejlesztés”
„állami tulajdonban lévő vállalatok számára speciális földmegfigyelési tartalomszolgáltatások”

• katasztrófavédelmi monitoring rendszer
• vízügyi monitoring rendszer
• erdészeti monitoring rendszer

• HM/MH közigazgatási szakrendszer
• általános monitoring rendszer
• kereskedelmi űrfelvétel megrendelő rendszer
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Ügyintézői indítópult
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Katasztrófavédelmi monitoring rendszer

A rendszer által támogatott eljárások
• Elsőfokú tűzvédelmi hatósági eljárás

• Mentő tűzvédelmi felkészülés és beavatkozás
• Szabad területi tüzek megelőzését szolgáló ellenőrzés
• Kiemelt jelentőségű vízilétesítmények műszaki megfigyelése

Elérhető térképi rétegek
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Katasztrófavédelem – Térképi felület

• Időcsúszka használata – rétegenként

• Egyedi termékkeresés
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Monitoring rendszerek - Alaptérképek

• NTA – Nemzeti Térinformatikai Adatbázis
• Magyarország mozaik

• OSM
• NHRL
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Monitoring rendszerek – Monitoring 
eredménytermékek összehasonlítása

• Azonos típusú eredménytermékek – különböző időpontra

• Különböző típusú eredménytermékek
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Katasztrófavédelem – Monitoring rétegek

Vegetációs index – NDVIKiterjesztett vegetációs index – EVITalajnedvesség index – MSIOsztályozott talajnedvesség – MSIOsztályozott tűzveszélyesség – HyFI

A Sentinel-2 L2A 
felvételekből készített 
felhővel és 
felhőárnyékkal és 
vízfelszínnel maszkolt
NDVI indexkép. Minél 
magasabb az NDVI 
érték, annál nagyobb a 
terület biomassza értéke 
(dúsabb/egészségesebb 
vegetáció). 

A Sentinel-2 L2A 
felvételekből készített 
felhővel és 
felhőárnyékkal és 
vízfelszínnel maszkolt
EVI indexkép. Minél 
magasabb az EVI érték, 
annál nagyobb a terület 
biomassza értéke 
(dúsabb/egészségesebb 
vegetáció). 

A Sentinel-2 L2A 
felvételekből készített 
felhővel és 
felhőárnyékkal és 
vízfelszínnel maszkolt
MSI indexkép. Az MSI 
erősen korrelál a 
talajnedvesség 
méréssel, így a talaj 
nedvességtartalmának 
jó mutatója. Az MSI 
magasabb értékei 
nagyobb vízterhelést és 
kevesebb víztartalmat 
jeleznek. 

Talajnedvesség index 
raszter (MSI) termék 
osztályozott változata. 
Az osztályozást 
követően minden pixel 
az alábbi hat kategória 
valamelyikébe esik 
(nagyon vizes, nagyon 
nedves, nedves, kissé 
nedves, kissé száraz, 
nagyon száraz). 

A Sentinel-2 L2A 
felvételekből, LTK nHRL
felszínborításból, és 
SRTM 
domborzatmodellből 
készített osztályozott 
tűzveszélyességi (HyFI -
Hybrid Fire Index) 
indexkép. Minél 
magasabb az érték, 
annál inkább tekinthető 
egy terület 
tűzveszélyesnek, 
figyelembe véve a 
bemenő adatokat. 
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Katasztrófavédelem – Monitoring rétegek

Detektált tűzeset – Tűzeset súlyosság DBAIS2 Detektált tűzeset – Tűzeset súlyosság RBR Detektált tűzeset – Tűzeset súlyosság DNBR Detektált tűzeset – Tűzeset súlyosság RDNBR Detektált tűzeset – Tűzeset valószínűség Detektált tűzeset – Biomassza veszteség (AGB) 
A Sentinel-2 L2A 
felvételekből készített 
felhővel és 
felhőárnyékkal és 
vízfelszínnel maszkolt
tűzeset súlyosság 
index (BAIS2). Az 
index készítéséhez a 
munkafolyamat 
futtatásakor aktuális 
felvétel (Postfire), és 
ugyanarra a területre 
eső, elmúlt 30 napnyi 
felvételek mozaikolt
(Prefire) verziója kerül 
felhasználásra. Az 
értékek a Prefire és 
Postfire felvételek 
közötti BAIS2 
differenciát 
tartalmazzák. 

A Sentinel-2 L2A 
felvételekből készített 
felhővel és 
felhőárnyékkal és 
vízfelszínnel maszkolt
tűzeset súlyosság index 
(RBR). Az index 
készítéséhez a 
munkafolyamat 
futtatásakor aktuális 
felvétel (Postfire), és 
ugyanarra a területre 
eső, elmúlt 30 napnyi 
felvételek mozaikolt
(Prefire) verziója kerül 
felhasználásra. Az 
értékek a Prefire és 
Postfire felvételek 
közötti RBR differenciát 
tartalmazzák. 

A Sentinel-2 L2A 
felvételekből készített 
felhővel és 
felhőárnyékkal és 
vízfelszínnel maszkolt
tűzeset súlyosság 
index (NBR). Az index 
készítéséhez a 
munkafolyamat 
futtatásakor aktuális 
felvétel (Postfire), és 
ugyanarra a területre 
eső, elmúlt 30 napnyi 
felvételek mozaikolt
(Prefire) verziója kerül 
felhasználásra. Az 
értékek a Prefire és 
Postfire felvételek 
közötti NBR 
differenciát 
tartalmazzák. 

A Sentinel-2 L2A 
felvételekből készített 
felhővel és 
felhőárnyékkal és 
vízfelszínnel maszkolt
tűzeset súlyosság 
index (RNBR). Az 
index készítéséhez a 
munkafolyamat 
futtatásakor aktuális 
felvétel (Postfire), és 
ugyanarra a területre 
eső, elmúlt 30 napnyi 
felvételek mozaikolt
(Prefire) verziója kerül 
felhasználásra. Az 
értékek a Prefire és 
Postfire felvételek 
közötti RNBR 
differenciát 
tartalmazzák. 

Azok a területek, 
amelyekre a négy 
tűzeset súlyosság 
raszterből legalább 
három küszöbérték 
feletti értéket mutat, 
és legalább 10 pixelnyi 
összefüggő területek. 

A Sentinel-2 L2A 
felvételekből készített 
felhővel és 
felhőárnyékkal és 
vízfelszínnel maszkolt
delta biomassza 
veszteséget leíró 
adat. A pixelértékek 
T/ha 
mértékegységben 
tartalmazzák a pre-és 
postfire felvétel 
közötti biomassza 
veszteséget. 
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Katasztrófavédelem – Mozgásvizsgálat

Létesítmények nyilvántartása

Egy vízilétesítmény 
megjelenítése – Észak-
pesti szennyvíztisztító 
telep
Geometriák: 
szerkeszthetők, új 
létesítmény geometria 
importálható
Létesítmény adatok: 
törzsadatok, 
küszöbértékek

Egy háttérfolyamat 
minden új (legfrissebb), 
a Katasztrófavédelmi 
Monitoringrendszerbe 
került mozgásvizsgálati 
eredményre lefuttatja a 
modell szerinti 
számításokat. 
Amennyiben a számítás 
szerint a műtárgyrészlet 
geometriájába eső 
detektált 
mozgásvizsgálati ponton 
az elmozdulás értéke 
magasabb a 
megengedett 
küszöbértéknél, a 
rendszer automatikus 
riasztási e-mailt küld az 
illetékes szereplőnek.

A mozgásvizsgálati 
pontok idősoros 
elmozdulási adatokkal 
rendelkeznek, a 
PSInSAR módszertan 
szerint mindig egy 
referencia időponthoz 
viszonyítva. Az idősor 
minden egyes eleme 
egy – a vizsgálatba 
bevont – Sentinel-1 
felvétel időpontját 
reprezentálja. 

A mozgásvizsgálati 
feldolgozások a projekt 
számára meghatározott 
kiemelt jelentőségű 
vízilétesítmények 
környezeteire – kb. 25 
km2-es ú.n. feldolgozási 
területekre – futnak le. 
Egy feldolgozás során az 
utolsó kb. 2 éves 
időablak kerül vizsgálatra 
(a használt Sentinel-1 
radarfelvételek 
felvételezési időpontja 
ebbe az időszakba esik), 
mely eredményéül állnak 
elő a mozgásvizsgálati 
pontok. 

A rendszerben kialakításra került egy riasztási modell, amely – folyamatosan elemezve a 
mozgásvizsgálati eredményeket – aktuális státusszal látja el az egyes műtárgyrészleteket, aggregálva
pedig az egyes létesítményeket. A modell működéséhez szükséges információkat/adatokat a 
felhasználó szerkesztheti az egyes műtárgyrészletekre (szektorokra) vonatkozóan.
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Katasztrófavédelem – Mozgásvizsgálat

A Mozgásvizsgálat főfunkcióban elérhető felület, mely 
aktuális képet mutat az egyes kiemelt jelentőségű 
vízilétesítmények mozgásvizsgálati elemzéseiről. A 
felületen egy tortadiagram látható, melyben valamennyi 
– a rendszerben nyilvántartott – vízilétesítmények az 
alábbi kategóriákba kerülnek besorolásra az éppen 
aktuális (legfrissebb) 

mozgásvizsgálati eredmények elemzései 
alapján:

• nincs adat
• nincs elmozdulás
• alacsony
• közepes
• magas



Vízügyi monitoring rendszer – Monitoring rétegek

Belvíz elöntés vízfelületeVízügyi igazgatóságok – belvíz elöntési statisztikaSzakaszmérnökségek – belvíz elöntési statisztikaBelvízvédelmi szakasz – belvíz elöntési statisztikaBelvízöblözetek - belvíz elöntési statisztikaCsatorna őrjárások – belvíz elöntési statisztikaOrszágos belvíz elöntési statisztikaMegyei belvíz elöntési statisztikaTelepülés belvíz elöntési statisztika
Az ország belvíz 
elöntésben 
veszélyeztetett 
területén detektált 
belvízzel borított 
terület (poligon).

2021. augusztus 26.
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Erdészeti monitoring rendszer – Monitoring rétegek

Erdő / nem erdő fedvényFaállományok (osztályozott raszter)Erdőrészlet faállomány statisztikaSzabad rendelkezésű erdő faállomány statisztikaÚj szabad rendelkezésű erdő faállomány statisztikaKiértékelési terület faállomány statisztikaNDVI csökkenés vektor (havi)Erdőrészlet NDVI statisztika (heti)Szabad rendelkezésű erdő NDVI statisztika (heti)Igénybevétel kategóriák vektor (havi)Erdőrészlet igénybevétel kategóriák (havi)Szabad rend. erdő igénybevétel kategóriák (havi)Faállomány valószínűség raszter
Fás vegetációként észlelt 
terület, az LTK 
felszínborítási fedvénye
alapján. A faállomány 
osztályozás ezen a 
területen történik.

Faállományok becslése a 
legvalószínűbb osztály 
alapján (10 x 10 m-es 
raszter - A, B, Cs stb.)

Nyilvántartott erdők 
faállomány jellemzői 
(jellemző fafaj területek 
(5), nem erdő-, nem 
osztályozható terület, 
záródás)

Nyilvántartott szabad 
rendelkezésű erdők 
faállomány jellemzői 
(jellemző fafaj területek 
(5), nem erdő-, nem 
osztályozható terület, 
záródás)

Távérzékeléssel fellelt fás 
vegetációk faállomány 
jellemzői (jellemző fafaj 
területek (5), nem erdő-, 
nem osztályozható terület, 
záródás, min. 0,4 ha)

Faállomány besorolás a 
potenciális szabad 
rendelkezésű erdőkre 
vetítve

Kategóriákba sorolt 
vegetációs index 
csökkenés havi vektoros 
állománya (asszimiláló 
felület/képesség 
csökkenés, min. 0,05 ha)

Nyilvántartott erdőkre 
vetített NDVI változás heti 
statisztikai állománya 
(tárgyévi, előző évi átlagos 
vegetációs index)

Nyilvántartott szabad 
rendelkezésű erdőkre 
vetített NDVI változás 
heti statisztikai állománya 
(tárgyévi, előző évi 
átlagos vegetációs index)

Kategóriákba sorolt, 
vegetációs index értéken 
alapuló, faállománytól 
eltérő felszínborítási 
kategóriák havi vektoros 
állománya (min. 0,05 ha)

Nyilvántartott erdőkre 
vetített NDVI abszolút 
értékén alapuló havi 
statisztikai állomány (üres 
vágás, mezőgazdasági 
művelés, növényzet 
nélküli terület)

Nyilvántartott szabad 
rendelkezésű erdőkre 
vetített NDVI értéken 
alapuló havi statisztikai 
állomány (üres vágás, 
mezőgazdasági művelés, 
növényzet nélküli terület)

Faállomány 
távérzékeléssel becsült 
valószínűségi értéke 
(10x10m-es raszter)



HM / MH Közigazgatási alrendszer
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Ügyintézési folyamat
teljeskörű digitalizációja

• eseti légtér kijelölése
• távérzékelési engedély

• előzetes szakhatósági állásfoglalás



Űrfelvétel MEgrendelő Rendszer (ŰMER)

Kereskedelmi 
űrfelvétel beszerzések 

tervezése

Keretmegállapodás 
adatok rögzítése és 

karbantartása

Beszerzési igények 
megadása és 
ellenőrzése

Szerződéses adatok 
nyilvántartása

Beszerzés tényadatok 
rögzítése

Ügyviteli alapfolyamatok:

Ügyvitelt támogató folyamatok:

Adminisztráció, 
felhasználó 

menedzsment

Lekérdezések, 
riportok

2021. augusztus 26.

Az eszköz
• ha rendelkezésre áll, keretmegállapodásokon keresztüli 

beszerzés 
• ha nem áll rendelkezésre keretmegállapodás, akkor a normál

közbeszerzési eljárás

A cél 
• a közigazgatás számára a kereskedelmi űrfelvételek beszerzésének felgyorsítása
• a beszerzések átláthatóságának biztosítása

„műholdas adatok beszerzésének hatékonyságát növelő folyamat- és szolgáltatásfejlesztés”



FIR projekt – a közeljövő
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1. Jogszabályalkotás
• a törvény és a végrehajtási rendelet szövege kész, a ME tájékoztatás a szerint októberrel bekerül az Országgyűlés 

elé
• a jogszabályok hatályba lépése előtt a közigazgatási eljárások elektronikus indítása nem történhet meg, ez – ha a 

törvény idén hatályba lép – 2022. januárral indul
2. Kommunikáció 

• szolgáltatások ismertetése
• cikkek a szaksajtóban
• szakmai konferencia valamikor 2022. első negyedévében

3. FOK „elindítása”
• szervezet, működés kialakítása (szabályzatok, megállapodások…)
• szolgáltatások kialakítása
Lechner Tudásközpont 

Közeljövő feladatai



Köszönöm a figyelmet!
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