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Agrártámogatások ellenőrzése
 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) keretében finanszírozott agrártámogatások 

az Unió teljes költségvetésének legjelentősebb kiadását jelentik

 Ezen támogatások kifizetéséhez minden más támogatásnál komolyabb ellenőrzések 
tartoznak, pl lassan két évtizede a területalapú támogatásigények távérzékeléssel 
támogatott ellenőrzése

 Az agrártámogatásokat a Magyar Államkincstár kezeli, mint úniós kifizető ügynökség, 
míg a távérzékeléses ellenőrzést a FÖMI jogutódjaként a Nemzeti Földügyi Központ 
bonyolítja le

 A KAP jelenlegi reformjának egyik célja a támogatások távérzékeléses ellenőrzésének 
átalakítása. A megváltozott fókuszt „monitoring” jelleg jellemzi:
 A kiválasztáson alapuló ellenőrzés helyett 100%-os lefedettség
 A nagyobb lefedettséget kisebb felbontású (VHR helyett Sentinel) felvételekkel érheti el a 

tagállam
 A gazdák értesíthetőek a talált eltérésekről, azaz a cél a hibák menet közbeni kiküszöbölése 

a szankciók helyett
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KAP előzetes ellenőrzés pilot 2020-2021

 A Magyar Államkincstár pilot projektet indított a monitoring alapú 
távérzékelés bevezethetőségének vizsgálatára

 A pilothoz szükséges szoftverek fejlesztését és a kutatások 
módszertani kidolgozását valamint informatikai feladatait cégünk, 
az Ulyssys Kft. végezte 2020-21-ben

 A pilot fókuszterülete az ún. előzetes ellenőrzés volt, melynek 
során a támogatásigénylő gazdákat 2020-ban és 21-ben a Kifizető 
Ügynökség nem csak numerikus számítások alapján, hanem immár 
távérzékeléses adatokat felhasználva is figyelmezteti az esetleges 
hibákra, melyek javíthatók

 A feladat nehézségét többek között az adja, hogy a 
támogatásigényléseket összességükben kell értékelni, és az 
ellenőrzés akkor futtatható hatékonyan, amikor már minden 
agrárgazdálkodó benyújtotta az adott évi támogatási igényét (ld. 
pl. parcellaátfedések)
 június 20-ig módosíthatók azok a kérelmek, akik értesítést kaptak
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Előzetes ellenőrzés pilot célja

 Az igénylések durva hibáinak szűrése, a gazda 
figyelmeztetése a szankciómentes időszakban, június 20 
előtt (értesítési határidő!)

 Hibás parcellahatárok
 Téves igényelt növény (kategória)

 Vagyis: találjuk meg a ~ 10 000 leghibásabb 
parcellát
 Ezek között ne legyen olyan, ahol a mi algoritmusunk téved, se 

pozitív irányba, se negatív irányba
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Sentinel-2 adatok automatizált előfeldolgozása
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 FORCE python könyvtár alapján 
automatizált atmoszférikus korrekció, 
felhőmaszkolás, csempékre tagolás

 Spektrális indexek számolása 
pixelenként

 A spektrális indexek átlagainak 
számítása parcellánként

 Ezekből idősor előállítása



Sentinel-1 radar adatok 
használata az osztályzásban

 Nincs elérhető standard analysis ready
data workflow, ki kellett dolgozni és 
implementálni egy sajátot
 ESA SNAP Python könyvtár alapon

 Cserébe stabilan hetente 5 felvétel akkor 
is, ha felhős az idő
 VV és VH visszaverési intenzitás
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Minimum parcella méret meghatározása

 2020-as adatokon parcella 
méret szerint vizsgáltuk a 
helyes és hibás osztályzások 
gyakoriságát

 Minimum: 5 méteres negatív 
buffer után minimum 0.15 ha 
terület
 Vagyis legyen 15 olyan pixel, 

ami nem a parcella szélén van
 46 000 túl kicsi parcella kizárva 

az 1.2 millióból
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Növénytípus osztályzás – random forest
 Random Forest alapú, aktív 

tanulásos osztályzás 
Sentinel 1 és 2 alapon

 22 növénykategória

 Fuzzy pontosságelemzés

 Utolsó műholdfelvételek: 
2021 május 27 Sen-2; 
2021 május 28 Sen-1
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Növénytípus osztályzás - bizonyosság
 Random Forest alapú, aktív 

tanulásos osztályzás 
Sentinel 1 és 2 alapon

 22 növénykategória

 Fuzzy pontosságelemzés

 Utolsó műholdfelvételek: 
2021 május 27 Sen-2; 
2021 május 28 Sen-1
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Eredmények - pontosság
 90% fölött: GYEP, 

OSZK, REP, RIZS
 80%-90%: KUK, SZOL

 50%-70%: ERDO, FAS, 
LUC, NAP

 Overall accuracy 76%
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 A leggyakoribb 
tévesztések 
(darabszámra)
 Kukorica-napraforgó (75 

000 db)
 Lucerna-gyep (17000 db)
 Gyep-pihentetett terület 

(15 000 db)

Eredmények - pontosság



Mit jelent ez a gyakorlatban?

 A tavaszi kultúrákat 
rendszeresen 
összetévesztjük a 
kukoricával
 Mert az a leggyakoribb tavaszi 

kategória
 És a tavaszi kultúrák jelentős 

része jelenleg még szinte 
csupasz talaj
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Mit jelent ez a gyakorlatban?

 Az állandó kultúrákat, 
takarmánynövényeket gyakran 
a gyeppel tévesztjük össze
 Mert ezek még korai növekedési 

fázisban vannak
 Területi és gazdasági jelentőségét 

tekintve ez kisebb probléma
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Eredmények – bizonyosság eloszlás
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Probability surplus - bizonyosság
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Parcella lehatárolás – egy kis elmélet

 Az a feladat, hogy mondjuk 
meg Sentinel felvételek 
alapján, melyik gazdarajz 
geometriája hibás.
 Mi kell ehhez?

 Sentinel-2 alapú parcella 
körvonalak

 Az egymáshoz tartozó gazdarajz 
és műholdas körvonal azonosítása

 Az egymáshoz tartozó gazdarajz 
és műholdas körvonal közötti 
különbség számszerűsítése 16



Elmélet: Sentinel-2 alapú parcella körvonalak

 „Melyik pixel tartozik parcella 
határhoz, és melyik parcella 
határ pixelek alkotnak 
összefüggő poligont?”

 Ebből következik, hogy 
 Egymáshoz 10 m-nél közelebb 

levő vonalakat nem különít el a 
rendszer

 Minden parcellának a 10 m-re 
raszterizált alakját veszi 
figyelembe már a tanító adat is 17



Elmélet: Egymáshoz tartozó gazdarajz és 
műholdas körvonal azonosítása

 Egymáshoz tartozik 
kölcsönösen egyértelmű 
hozzárendelés

 Ez teljesül, ha a gazdarajz és a 
műholdas körvonal nagyrészt 
átfed (ezt tudjuk ellenőrizni)

 Egyéb lehetőségek: Több az 
egyhez hozzárendelés 
(egybeművelés); Egy a többhöz 
hozzárendelés (parcellán belüli 
határ)
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Parcellahatárok megállapítása 
mesterséges neurális hálókkal



Konvolúciós neurális hálók alkalmazása

 A bevitt adatok alapján többszintű absztrakciót és detektálást végez, majd 
az eredményt visszakonvertálja

 ResUNet háló, amelynek eredményei:
1. A parcellához tartozás valószínűsége
2. A parcellahatárhoz tartozás valószínűsége
3. Távolság a legközelebbi parcellahatártól



A neurális háló tanítása

 Három Sentinel-2 tile
 Felhőmentes képek 2020-

ból (március-május)
 Kék, Zöld, Vörös és Közeli 

infravörös sávok (10 m)
 Tanítóadat parcellák a 

2020-as igénylésből
 406 534 db parcella



Tanításhoz használt rétegek

Parcella kiterjedése Parcella határa Parcella határától való távolság



A betanított modell (45 epoch)

Pontosság: 87,9% Pontosság:87,8%



A tanítás kiértékelése a betanított modellel

Predicted extent Predicted boundary



A tanítás kiértékelése a betanított modellel

0 10,55
2021.05.09.



Az országos eremény

 Kiértékelés 2021-es Sentinel-2 
képeken

 Kevés felhőmentes kép

 2021.03.03. – 2021.05.11.

 A nyugati országrész felhős



Mintaterületek



Eredmények: parcella lehatárolás

 A januártól májusig terjedő idősor 
elég ahhoz, hogy a parcellahatárokat 
meghatározzuk

 A parcellán belüli határokat jól 
megtalálja a rendszer, akár 
mesterségesek, akár természetesek

 A képek felbontása (10 m) miatt a 
legkeskenyebb parcellák körvonala 
zajos

 Negatív buffer a parcellák körül



Kölcsönös megfeleltetés igényelt és 
műholdas körvonal között

 Alapesetben egy gazdarajzhoz 
pontosan egy, jól azonosítható 
műholdas körvonal poligon tartozik

 Ettől való eltérést okozhat 
 Egybeművelés
 Kettéművelés
 Gazdarajz hiba
 Műholdas rajz hiba
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Hogyan találjuk meg ezeket az eseteket?

 Minden gazdarajzhoz lekérdezzük az 
összes műholdas körvonal poligont, 
amellyel metszésben van

 Kiszámítjuk a metszett területek arányát
 A gazdarajz területéhez
 Az adott műholdas körvonal területéhez
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Kölcsönös megfeleltetés esetei

 valami
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EgybeművelésEgyezés Kettéművelés Nincs
egyezés



Kölcsönös megfeleltetés esetei

 valami
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EgybeművelésEgyezés Kettéművelés Nincs
egyezés



A gazdarajz hibájának kiértékelése match esetén

 Ha megvan az egyezés

 A cél: 
 hogy számszerűsítsük, mennyire tér el 

a gazdarajz a műholdas körvonaltól
 Azonosítsuk a hiba típusát (szegmens 

hiba, eltolás)

 Ehhez a sűrített gazdarajz vertexek
és a műholdas körvonal 
távolságainak átlagát, szórását, 90-
es percentilisét használjuk
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Eredmények: értesítés szabályok

 Növény osztályzás: ha már 
levélen volt, akkor 0.55-ös 
bizonyosság fölött, ha nem volt 
más miatt levélen, akkor 0.9-es 
bizonyosság fölött

 Parcella határ: sikeres egyezés, 
30 m fölötti átlag távolság

34



Speciális körülmények ebben az 
évben

 Időjárás
 Kb. két hetet késik a növényzet az 

ilyenkor szokásos fejlődéshez képest 
(április-május)

 Szokatlanul felhős idő májusban

 COVID
 Több a szokásosnál a pontatlan 

parcellarajz, a gazdák kevésbé 
találkoznak a falugazdászokkal
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További kutatási területek

 Kis parcellák hatása az osztályzás 
pontosságra

 MI alapú osztályzás hatása a pontosságra

 Parcella határ kiértékelés indexek 
beállításai

 Részletesebb műholdfelvételek alkalmazása 
a parcella lehatárolásban 36



Összefoglalás

 Sikeres előzetes ellenőrzés pilot futtatás 2021-re
 A keskeny parcellák és a koregisztráció jelentik a 

legfontosabb hibaforrást
 A fuzzy feldolgozás és az illeszkedés kiértékelése 

lehetővé teszi a leghibásabb parcellák azonosítását
 A gazdák többsége sikeresen módosított az 

értesítés nyomán, így megmaradt a támogatásra 
való jogosultsága
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