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Termék
Termékleírás (vetületi 
rendszerek: EOV, UTM, WGS) Felbontás Attribútum / paraméter

Szolgáltatási 
egység

Domborzatmodell 
(DDM)

Raszteres adatállomány LIDAR-
ból 0,5 m tszf Balti felett m-ben kifejezve ha (min. 1)

Famagasságmodell 
(FMM)

Raszteres adatállomány LIDAR-
ból 0,5 m tszf Balti felett m-ben kifejezve ha (min. 1)

Fafajtérkép
Raszteres adatállomány 
hiperspektrálisból 1 m fafaj kódja, pontosság ha (min. 1)

Lejtőkategória
Raszteres adatállomány LIDAR-
ból 0,5 m lejtésérték %-ban és fokban kifejezve ha (min. 1)

Kitettség
Raszteres adatállomány LIDAR-
ból 0,5 m

kitettség uralkodó égtáj-irányszöge 
fokban kifejezve ha (min. 1)

RGB ortofotó
Raszteres adatállomány 
mérőkamerából 0,3 m pontossága pixel alatti érté km2 (min. 1)

NIR ortofotó
Raszteres adatállomány 
mérőkamerából 0,3 m pontossága pixel alatti érté km2 (min. 1)

Raszteres termékek



Vektoros termékek I.

Termék
Termékleírás (vetületi 
rendszerek: EOV, UTM, WGS) Attribútum / paraméter

Szolgáltatási 
egység

Úthálózat Statikus poligon adatállomány hely, szélesség, lejtés, magasság, minőség, egyéb m2

Vasúthálózat Statikus poligon adatállomány
vonalszám, sínpárok száma, villamosítottság léte, érintett 
hely, tag, részlet, terület mérete (m2) m2

Távvezetékek Statikus vonalas adatállomány pozíció, átlagmagasság m

Távvezeték nyiladék Statikus poligon adatállomány
érintett hely, tag, részlet, terület mérete (m2), 
teljesítmény m2

Távvezeték 
tartóoszlopok Statikus pont adatállomány

pozíció, magasság, kapcsolódó vezeték-azonosító, 
teljesítmény db

Épületek Statikus poligon adatállomány
átlagmagasság, legnagyobb magasság, terület, tetőfelület-
jelleg, érintett hely, tag, részlet m2

Vízrajzi elemek (folyók, 
patakok, állóvizek) Statikus poligon adatállomány

víztest neve, víztest VKI azonosítója, víztest kategória-
besorolása, érintett hely, tag, részlet, terület mérete (m2) m2

Árkok, vímosások Statikus poligon adatállomány

objektum neve (ha van), objektum azonosítója (ha van), 
objektum kategória-besorolása, érintett hely, tag, részlet, 
terület mérete (m2) m2

Hidak Statikus poligon adatállomány pozíció, kapcsolódó út/utak, völgytalp tszf (mBF) m2



Vektoros termékek II.

Termék
Termékleírás (vetületi rendszerek: 
EOV, UTM, WGS) Attribútum / paraméter

Szolgáltatási 
egység

Faegyedek pontok
Statikus pont adatállomány, attribútumok 
(külön-külön) Talpponti pozíció (x, y, z koordináta) db

Fafaj megnevezése magyarul és latinul db
Famagasság db
Koronaterület db
Számított törzsátmérő db
Számított fatömeg db

Faegyedek pontok 
tetszőleges poligonra

Statikus pont adatállomány, attribútumok 
(külön-külön) Fafajok megnevezése magyarul és latinul ha (min. 1)

Számított kor (év) ha (min. 1)
Elegyarány (%) ha (min. 1)
Törzsszám (db) ha (min. 1)
Erdő átlagmagasság (m) ha (min. 1)
Faegyedek mellmagassági törzsátmérője (átlag, min, 
max cm) ha (min. 1)
Erdőrészletben meglévő számolt fatömeg (t) ha (min. 1)



Vektoros termékek II.

Termék
Termékleírás (vetületi rendszerek: 
EOV, UTM, WGS) Attribútum / paraméter

Szolgáltatási 
egység

Fafaj-tematika tetszőleges 
poligonra

Dinamikusan kijelölt poligon adatállomány, 
attribútumok (külön-külön) Fafajok megnevezése magyarul és latinul ha (min. 1)

Számított kor (év) ha (min. 1)
Elegyarány (%) ha (min. 1)
Törzsszám (db) ha (min. 1)
Erdő átlagmagasság (m) ha (min. 1)
Faegyedek mellmagassági törzsátmérője (cm) ha (min. 1)
Kijelölt poligonban meglévő számolt fatömeg (t) ha (min. 1)

Lombkorona záródás 
tematika

Statikus poligon adatállomány erdőrészletre 
válogatva, attribútumok (külön-külön)

Uralkodó szint záródása (felső 20%, vagy 20 m felett) %-
ban kifejezve ha (min. 1)
Második szint záródása (középső 60%, vagy 5 méteres 
szintek) %-ban kifejezve ha (min. 1)
Újulat szint záródása (alsó 20%, vagy 0-5m között) %-ban 
kifejezve ha (min. 1)

Egészség-állapot tematika
Statikus poligon adatállomány 
hiperspektrális adatból Egyezményes egészségállapot-kategóriák ha (min. 1)

Választékterv Minőségi faanyag kihozatal mennyisége

Első elágazásig a rönk mérete méterben, ami alapján 
azonnal az ipari fakihozatal mennyiségét ki lehet 
számítani ha (min. 1)
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