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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT.

• Miniszterelnökség szakmai háttérintézménye

• földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv

• a legnagyobb téradatvagyont kezelő hazai szervezet

• természeti környezetre vonatkozó téradatok

• épített környezeti nyilvántartások

• kulturális örökségvédelmi feladatok

• speciális IT fejlesztés házon belül

• korszerű téradat-szolgáltatásokat biztosítani a hazai
közigazgatás, települések, lakossági felhasználók és
piaci ügyfelek számára



FIR PROJEKT

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050
Projekt időtartama: 2018. január 1. – 2022. május 31.

Célkitűzés: földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása
• ESA Sentinel műhold-felvételekre alapuló központi kormányzati képesség
• a közigazgatás, a szakemberek és a teljes társadalom ellátása naprakész földmegfigyelési adatokkal

Konzorciumvezető: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
Konzorciumi tagok:

• Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (LTK)
• Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ)
• Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)



FIR JOGSZABÁLYI ALAPOK



HARDVER-KÖRNYEZET (NISZ KAK + KIFÜ)

Közigazgatás
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CPU mag: 1 128 core
GPU mag: 2 * 5120 CUDA cores, up to 7 TFLOPS
Memória: 8 000 GB
Diszk tárhely:  2 200 TB (2 200 000 GB)
Archiválás tárhely: 4 800 TB (4 800 000 GB)



a kormányzat műholdas távérzékelési feladatokért felelős szervezete

új szervezeti egység a Lechner Tudásközponton belül

• szakmai feladatok:
o a FIR operatív-szakmai irányítása
o a FIR üzemszerű működésének biztosítása, alkalmazások és szakrendszerek felügyelete
o felsővezetői döntéstámogatás, helyzetértékelő egyeztetések
o ad-hoc elemzések végrehajtása, országos vészhelyzetek esetén távérzékeléses támogatás
o háttéranyagok készítése a szakpolitikai partnerek (és más megrendelők) számára
o hazai és nemzetközi kapcsolattartás
o szemléletformálás, ismeretterjesztés, oktatás, módszertani konzultációk
o felhasználói visszajelzések és új igények összegyűjtése
o új elemzési eljárások kidolgozása a legújabb tudományos-technológiai eredmények alapján

• Űrfelvétel Megrendelő és Érkeztető Rendszerhez (ŰMÉR) kapcsolódó feladatok:
o közpénz felhasználásával megvalósítani tervezett űrfelvétel-beszerzési igények összegyűjtése
o ezek harmonizálása alapján éves űrfelvétel-beszerzési terv összeállítása
o az űrfelvétel-beszerzési keretmegállapodásokhoz szükséges műszaki leírások elkészítése a DKÜ részére

FÖLDMEGFIGYELÉSI OPERATÍV KÖZPONT (FOK)

FIR szakmai irányító szervezete  = 



FÖLDMEGFIGYELÉSI OPERATÍV KÖZPONT (FOK)





MŰHOLDAS ADATOK
Sentinel-1

• C sávos szintetikus apertúrájú 
radar (SAR) földmegfigyelő 
műhold-konstelláció
• A üzemel, B meghibásodott, 

C és D ütemezve
• 5,405 GHz / kb. 5,55 cm

• Kvázi-poláris pálya
• Visszatérési idő:

• Visszatérés: kb. 2 nap Európában
• Ismétlés: 6 nap
• Felhőzettől (jórészt) független

• Felbontás: kb. 20 m (IW mód)
• Folyamatos adatrögzítés, 

feldolgozás és archiválás



MŰHOLDAS ADATOK

Sentinel-2
• Optikai tartományú 

földmegfigyelő
műhold-konstelláció
• A+B üzemel, C és D ütemezve

• Kvázi-poláris pálya

• Visszatérési idő (A+B):
• az Egyenlítőn 5 nap
• közepes szélességeken 2-3 nap 
• függ a felhőzettől…

• Felbontás: 10 .. 60 m

• Folyamatos adatrögzítés, 
feldolgozás és archiválás



MŰHOLDAS ADATOK

Copernicus Sentinel-5P 

Copernicus Sentinel-3 

A Sentinel-3 műholdpáros tagjainak fedélzetén egy közepes 
felbontású, több (összesen 21) hullámhossz-tartományban érzékeny 
optikai kamera, egy a felszínhőmérséklet mérésére alkalmas 
infravörös sugárzásmérő, egy mikrohullámú sugárzásmérő, és egy az 
apertúraszintézis elvén működő radaros magasságmérő (altiméter) 
repül. Felbontás 300 m.

A Sentinel-5 olyan küldetéseket fog össze, amelyek a légkör 
összetételére vonatkozóan is adatokat szolgáltatnak.
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TEMATIKUS SZAKRENDSZERI ADATOK – ERDÉSZET

Erdőrészlet faállomány 
statisztika

Szabad rendelkezésű erdő 
faállomány statisztika

Erdőrészlet igénybevétel 
kategóriák (havi)



TEMATIKUS SZAKRENDSZERI ADATOK – VÍZÜGY

Belvíztérképek optikai és radar 
képek alapján

Napi statisztikák igazgatási 
területekre



TEMATIKUS SZAKRENDSZERI ADATOK – TŰZBIZTONSÁG

Osztályozott tűzveszélyesség

Detektált tűzesetek



TEMATIKUS SZAKRENDSZERI ADATOK – MOZGÁSVIZSGÁLAT

Kritikus létesítmények 
mozgásvizsgálata

Dashboard



MEZŐGAZDASÁGI KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER (MKR)

A Lechner Tudásközpont űrfelvételek elemzésével előállított országos
-Aszály
-Belvíz

térképekkel segíti a kárbejelentések elbírálását.

2002-2021

Belvizes táblák Vezseny térségében



MEZŐGAZDASÁGI KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER (MKR)
• A NÉBIH felkérésére az aszálykár-enyhítési

kérelmek elbírálásának támogatására 2022.
nyarán nagyfelbontású űrfelvételeken és új
módszertanon alapuló növényállapot-
térképezést végeztünk.

• Az elkészített tematikus térképek a Sentinel-2
műholdak felvételeiből levezetett
indexértékeken alapulva jelzik a fotoszintetizáló
zöld növényzet zöldtömegének és állapotának
eltérését az adott területen, adott időszakban
általában jellemző értékekhez képest.
Előállításuk során többféle vegetációs indexet
(kNDVI, NDVI, EVI), illetve a növényzet
sárgulására és víztartalmára vonatkozó
indexeket (PSRI, NDMI) alkalmaztunk.

• A térképezést a beérkezett kérelmek
dátumaihoz és az azokhoz legközelebb eső
űrfelvétel-időpontokhoz igazodva több
időkörre elvégeztük, így támogatva a kérelmek
elbírálását.

Kukorica



A parcella szintű távérzékeléses aszálytérképeken 
zöldtől sötét piros színig jelöltük, hogy az adott 
parcella hány távérzékelési index alapján gyengébb 
a korábbi évek értékeinél. 

Így a sötét piros a nagyon aszályos a zöld pedig a 
korábbi évektől nem elmaradó területeket jelöli.

A térkép jól mutatja a parcellákon belüli 
eltéréseket is. 

Napraforgó



KÜLÖNBÖZŐ MŰHOLDAS ADATFORRÁSOK INTEGRÁLT 
FELDOLGOZÁSA

Optikai Radar intenzitás Radar polarimetria



Belvíz-gyakorisági térkép Vetésszerkezeti térkép

KÜLÖNBÖZŐ MŰHOLDAS ADATFORRÁSOK INTEGRÁLT 
FELDOLGOZÁSA



KAPCSOLAT

Telefon: +36 (1) 279-2610

www.lechnerkozpont.hu

andras.sik@lechnerkozpont.hu

1111 Budapest, 

Budafoki út 59.

Dr. Mikus Gábor
Távérzékelési Főosztály

https://www.facebook.com/lechnertudaskozpont/
https://twitter.com/LechnerKozpont
https://www.instagram.com/lechner_tudaskozpont/
https://www.linkedin.com/company/lechner-tud%C3%A1sk%C3%B6zpont
https://www.youtube.com/channel/UC0Nz-6g4Ulv7F1RGSWe452g/videos

