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Háttér
Az Egyesült Nemzetek Egyezménye a sivatagosodás elleni küzdelemről (UNCCD) az egyetlen jogilag
kötelező érvényű nemzetközi megállapodás a környezetvédelem és a fenntartható földgazdálkodás
összekapcsolására.

Fenntartható Fejlődési Célkitűzések (SDG)

SDG 15: Védeni, visszaállítani és előmozdítani a szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatát,
fenntarthatóan kezelni az erdőket, leküzdeni az elsivatagosodást, valamint megfékezni és
visszafordítani a talaj leromlását és a biológiai sokféleség csökkenését.”

SDG 15.3: „2030-ra az elsivatagosodás okozta leromlott termőföldfelületek és talaj helyreállítása,
beleértve a sivatagosodás, aszály és árvizek által érintett területeket, valamint törekvés a
talajdegradációs egyensúlyi állapot elérésére” – Land Degradation Neutrality (LDN)

Javasolt indikátor (SO1): “A leromlott területek aránya a teljes területhez viszonyítva” amelynek
rész-indikátorai:

• Felszínborítás és annak változásai

• A terület produktivitása

• Felszín alatti és feletti szén készletek

Az ország-jelentéseknek elsősorban nemzeti adatokon kell alapulniuk, azonban globális adatbázisok
adatai is felhasználhatók (jóváhagyás, módosítás), illetve az adathiány távérzékeléssel nyert
adatokkal pótolható.
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Megrendelő (Agrárminisztérium) által megfogalmazott igény

• Országos felszínborítás állapot térkép biztosítása (lehetőleg évente 2000-től) az UNCCD
7 fő kategóriájának megfelelően:

1. fával borított területek (tree covered areas)
2. füves vegetációval borított területek (grassland)
3. mezőgazdasági művelés alatt álló területek (cropland)
4. vizenyős, mocsaras területek (wetland)
5. mesterséges felszínek (artificial surfaces)
6. egyéb területek (other land)
7. Vízfelszínek (water bodies)

• Javaslat a legalkalmasabb meglevő felszínborítás adatok kiválasztására a fenti térképek
előállításához az adatbázisok előállításának módszertana és pontosságvizsgálati
eredményeik alapján

• Felszínborítás változás mátrix, illetve származtatott talaj romlás (land degradation)
értékek számítása



4PAG E

Felszínborítás, földhasználat és egyéb jellemzők
A tájat leíró jellemzőket három blokkba sorolhatjuk (EAGLE* adatmodell):

A.) Felszínborítás komponensek (Land Cover Components – LCC): mesterséges és természetes 
abiotikus felszínek, növényzet, víz

B.) Földhasználat attribútumok (Land Use Attributes – LUA): mezőgazdaság, erdészet, ipar, 
közlekedés, szolgáltatás, védelem stb.

C.) Egyéb jellemzők (Characteristics – CH): térbeli mintázat, bio-fizikai paraméterek, élőhely típus, 
művelési módszerek stb.

1. fával borított területek (tree covered areas)

2. füves vegetációval borított területek (grassland)

3. mezőgazdasági művelés alatt álló területek (cropland)

4. vizenyős, mocsaras területek (wetland)

5. mesterséges felszínek (artificial surfaces)

6. egyéb területek (other land)

7. Vízfelszínek (water bodies)

*EAGLE: EIONET Action Group on Land monitoring in Europe
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Adatbázis Előnyök Hátrányok

Európai CORINE 
felszínborítás (CLC)
vektor → 100m raszter

• rendszeres felújítás (1990), 2000, 2006, 
2012, 2018, 2024?

• nagy tematikus részletesség (UNCCD OK)
• vizuálisan ellenőrzött változások
• országos fedés
• harmonizált idősor

• relatíve hosszú felújítási idő (6 évente)
• alacsony térbeli felbontás (25ha / 5ha)
• nemzeti kiegészítés nagy humán erőforrás igényű 

(foto-interpretáció)

Copernicus lokális 
komponens
vektor → 10m raszter

• nagy térbeli felbontás (0.25-1ha)
• részletes tematika (UNCCD OK)
• rendszeres felújítás (2006), 2012, 2018

• nem teljes országos fedés
• relatíve hosszú felújítási idő (6 évente)
• nem elérhető 2000-től
• nemzeti kiegészítés nagy humán erőforrás igényű 

(foto-interpretáció)

Copernicus
nagyfelbontású 
felszínborítású rétegek 
(HRL)
20m / 10m / 5m (SWF)

• nagy térbeli felbontás (20m / 10m)
• rendszeres felújítás (2006, 2009, 2012), 

2015, 2018
• országos fedés

• nem teljes tematikus → térbeli fedés (UNCCD NOK)
• nem elérhető 2000-től
• korai években adathiányok (felhőborítottság)
• 20m / 10m váltás miatt inkonzisztens statisztika 

CLC+ Backbone
10m raszter + vektor

• nagy térbeli felbontás (10m)
• teljes tematikus lefedettség (~UNCCD)
• rendszeres (tervezett) felújítás 2018 

után 3 évente
• országos fedés

• csak 2018-tól elérhető (folytatás még tervezés 
alatt)

• nincs még végleges termék, kevés tapasztalat

Magyarország területére elérhető Európai adatok 
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CORINE felszínborítás (CLC) térképezés
CORINE = Co-ordination of Information on the Environment

Módszertan
 Számítógéppel segített vizuális fotó interpretáció
 „Bottom-up” eljárások (FI, ES, DE, IE, IS, NL, NO, PT, SE)
 Tervezett új Európai módszertan: CLC+

Felbontás
 Állapot rétegek ≈ M=1:100.000 (25ha MMU)
 Változás rétegek ≈ M=1:50.000 (5ha MMU
 Következmény: CLCúj - CLCrégi ≠ CLCváltozás

Koordináció
 Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
 39 ország, ~ 6 Mkm2

 Technikai koordinátor: Kosztra Barbara + LTK-TÁO csapat

Eredmények
 Rekord idő alatt (~ 1 év) készült el a 2018-as felújítás
 Környezeti indikátorok számítása a SOER2020 jelentéshez

Idősor: 1990, 2000, 2006, 2012, 2018
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CORINE felszínborítás idősor 1990 - 2018

7
7
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Budapest – Csömör – Nagytarcsa és környéke
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CORINE felszínborítás változások 1990 - 2018
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Budapest – Csömör – Nagytarcsa és környéke
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CORINE Felszínborítás (CLC2018)

9

Budapest – Káposztásmegyer – Dunakeszi és környéke



10PAG E

Nagyfelbontású felszínborítás rétegek (HRL2018)

10

Tematikus rétegek

 Talajfedettség: Idősor (2006, 2009, 2012, 
2015, 2018) + Változás rétegek (IMC, 
IMCC)

 Lombkorona fedettség és Domináns Levél 
Idősor (2012, 2015, 2018) + változás 
rétegek

 Füves területek – Grasslands

+ szakértői rétegek (denzitás, kaszálás-
indikátor)

Idősor (2015, 2018) + változás réteg

 Vizek és vizenyős területek (állandó és 
időszakos vizek, illetve nedves területek)

A földfelszín (fél-)automatikus módszereken
alapuló osztályozása (Sentinel-2 űrfelvételek)

Felbontás: 10m / 20m (+ aggregált 100m)

Minimális vonalas elem szélesség: 10 vs 20m

Budapest – Káposztásmegyer – Dunakeszi és környéke
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Nemzeti Nagyfelbontású Felszínborítás rétegek (NHRL)

11

Budapest – Káposztásmegyer – Dunakeszi és környéke
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Magyarország területére elérhető hazai adatok
Adatbázis Előnyök Hátrányok

Nemzeti CORINE 
felszínborítás (CLC50)
vektor (→ raszter)

• nagy térbeli felbontás (4 / 1 ha)
• részletes tematika (UNCCD OK)
• országos lefedettség

• csak egy időpontra elérhető (1998-99)
• nemzeti kiegészítés nagy humán erőforrás igényű 

(foto-interpretáció)

MEPAR felszínborítás
vektor (→ raszter)

• nagy térbeli felbontás (0.01 ha-ig)
• rendszeres felújítás (rotációban 3-4 év)
• részletes tematika (UNCCD OK)
• országos lefedettség

• csak 2013-tól elérhető
• Idősor harmonizáció nem megoldott (változó 

osztályozás)
• nemzeti kiegészítés nagy humán erőforrás igényű 

(foto-interpretáció)

Ökoszisztéma-alaptérkép
20m raszter

• nagy térbeli felbontás (20m / 10m?)
• részletes tematika (UNCCD OK)
• országos lefedettség

• jelenleg csak egy időpontra elérhető (2015-16)
• nemzeti kiegészítés nagy erőforrás igényű

Nemzeti nagyfelbontású 
felszínborítás (NHRL)
10m raszter

• nagy térbeli felbontás (10m)
• részletes tematika (UNCCD OK)
• Elérhető éves idősor (2016, 2017, 

2018, 2019, 2020)
• országos lefedettség
• nagy részben gépi osztályozás alapú, 

kiterjeszthető időben visszafelé is

• idősor harmonizáció még nem megoldott, nagy
humán erőforrás igényű (foto-interpretáció)
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Vállalt feladatok (Lechner Tudásközpont)

 Magyarország területére elérhető forrásadatok áttekintése, javaslat megfogalmazása

 UNCCD felszínborítás idősor (100m raszter) előállítása harmonizált (accounting) CLC
adatok alapján 1990, 2000, 2006, 2012 és 2018 évekre

 UNCCD felszínborítás idősor (100m raszter) az elérhető NHRL adatok alapján éves
felbontásban 2016-2019 között

 NHRL alapú UNCCD felszínborítás állapot előállítása 2012 évre

 UNCCD kategóriáknak megfelelő felszínborítás változás mátrix és talaj romlás (land
degradation) adatok számítása mindkét (CLC & NHRL alapú) idősorból

 Az UNCCD felszínborítás állapot rétegek tematikus pontosságvizsgálata

 Angol nyelvű dokumentáció és prezentáció elkészítése
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UNCCD felszínborítás idősorok előállítása

CLC alapon:

I. CLC vektor adatok raszterizálása 100m felbontással

II. Idősor harmonizációja → CLC accounting rétegek

III. CLC osztályok megfeleltetése UNCCD felszínborítás osztályoknak, átosztályozás →
UNCCD felszínborítás rétegek (1990, 2000, 2006, 2012, 2018)

NHRL alapon:

I. NHRL osztályozás módszertanának finomítása, újraosztályozás Sentinel űrfelvételek és
egyéb adatok felhasználásával → 10m felbontású NHRL raszterek 2016, 2017, 2018,
2019

II. NHRL módszertan adaptálása Landsat űrfelvételekre → 20m felbontású NHRL 2011
(2012-re nem volt megfelelő mennyiségű adat)

III. NHRL osztályok megfeleltetése UNCCD felszínborítás osztályoknak, átosztályozás

IV. Aggregálás 100m-re → UNCCD felszínborítás rétegek (2011, 2016, 2017, 2018, 2019)



15PAG E

NHRL rétegek előállítása (2016-2019)
Osztályozás: Random Forest gépi tanulásos eljárás

Input adatok:
• Sentinel-2 optikai műholdfelvételek és származtatott index adatok,
• Sentinel-1 radarfelvétel-mozaik és kompozit adatok,
• Domborzatmodell és a felszín változékonyságára vonatkozó mutatók (topográfiai indexek),
• Digitális Felszín Modell,
• Talajra vonatkozó információk
Referencia adatok:
• korábbi elemzésekből származó időben stabil információk,
• egységes kérelem adatok térbeli adatbázisa (utófeldolgozva),
• a támogatási kérelem helyszíni ellenőrzéséből származó adatok,
• MePAR felszínborítás kiválasztott tematikái,
• ESZIR OEA adatok,
• út- és vasúthálózat, épület alaprajzok.
Utófeldolgozáshoz felhasznált adatok:
• Út- és vasúthálózat, épület alaprajzok,
• MePAR adatok területi szűrésekhez,
• Digitális Felszín Modell
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NHRL rétegek előállítása (2011)
Osztályozás: Random Forest gépi tanulásos eljárás

Input adatok:
• Landsat 5 TM optikai műholdfelvételek (6-10 kép/ strátum, felhőborítástól függően március és

október között), és származtatott spektrális indexek,
• Domborzatmodell és topográfiai indexek,
• Talajra vonatkozó információk
Referencia adatok:
• Korábbi elemzésekből származó időben stabil felszínborítási információk: A CORINE 2012-2018

változásréteg segítségével kizártuk a 2016. évi NHRL réteg azon területeit, ahol a felszínborítás
2012 óta megváltozott.

• MePAR felszínborítás kiválasztott tematikái,
• ESZIR OEA adatok,
• út- és vasúthálózat, épület alaprajzok
Utófeldolgozáshoz felhasznált adatok:
• Út- és vasúthálózat, épület alaprajzok,
• MePAR adatok területi szűrésekhez,
• Digitális Felszín Modell
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UNCCD felszínborítás idősorok pontosságának vizsgálata
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Forest land (1) 49 1 0 0 0 0 0 50 98,00% 3,92%

Grassland (2) 1 47 1 1 0 0 0 50 94,00% 6,65%

Cropland (3) 0 0 50 0 0 0 0 50 100,00% 0,00%

Wetland (4) 1 2 2 43 0 0 2 50 86,00% 9,72%

Artificial land (5) 0 0 0 0 50 0 0 50 100,00% 0,00%

Other land (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Water bodies (7) 0 0 0 0 0 0 50 50 100,00% 0,00%

Column Total 51 50 53 44 50 0 52 300

Producer Accuracy 98,81% 95,82% 99,37% 80,82% 100,00% 0,00% 96,71%

Producer Accuracy (CI) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Weights* 0,103965 0,056051 0,209857 0,005494 0,017364 0 0,006462
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Validation

• Raszter cella alapú véletlen mintavétel 

• 50 minta / UNCCD osztály

• Vizuális foto-interpretáció

• Landsat / Sentinel űrfelvételek + 
ortofotók + Google Earth felvételek

UNCCD2018
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CLC kategóriák megfeleltetése UNCCD osztályoknak
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NHRL kategóriák megfeleltetése UNCCD osztályoknak
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CORINE felszínborítás 2018 (CLC, 100m)

20

Tokaj és környéke
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UNCCD Felszínborítás 2018 (UNCCD CLC, 100m)

21

Tokaj és környéke
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Nemzeti Nagyfelbontású Felszínborítás 2018 (NHRL, 10m)
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Tokaj és környéke
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UNCCD Felszínborítás 2018 (UNCCD NHRL, 10m)

23

Tokaj és környéke
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UNCCD Felszínborítás 2018 (UNCCD NHRL, 100m)

24

Tokaj és környéke
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UNCCD Felszínborítás 2018 (UNCCD CLC, 100m)

25

Tokaj és környéke
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UNCCD felszínborítás változás mátrixok

Forrásadat: CLC

Forrásadat: NHRL
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UNCCD felszínborítás 2018
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Következtetések, javaslatok

• A felszínborítás absztrakció, a valóság közelítése. A megjelenő alakzatok és a számítható
statisztika az adatrendszer definíciójának függvénye (osztályok definíciója, méretarány,
térképezés módszere, felhasznált input adatok).

• A különböző adatrendszerek tematikus átosztályozásával nem jön létre azonosság csak
hasonlóság, ezek az adatok közvetlenül nem összehasonlíthatóak.

• Egy adatrendszeren belül az egyes éveket mutató állapotok különbsége nem feltétlenül
azonos a változásokkal, ehhez többlet munka szükséges (idősor harmonizáció).

• Az ingyenesen elérhető Copernicus adatok korlátozottan alkalmasak hazai célok
kielégítésére.

• Az Nemzeti Nagyfelbontású Felszínborítás Rétegek (NHRL) fajlagosan kis ráfordítással
évente elkészíthetőek az ország teljes területére és számos hazai célt tudnak kielégíteni,
így ideális alapot szolgáltathatnak az SO1-1 indikátorok számításához is. Javasoljuk a
szükséges költségek megosztását az egyes ágazatok között.
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KAPCSOLAT

TELEFON: +36 (1) 460-4177

www.lechnerkozpont.hu

EMAIL: 

GERGELY.MAUCHA@LECHNERKOZPONT.HU

1111 Budapest, Budafoki út 59. /

1049 Budapest, Bosnyák tér 5. 

(Távérzékelési Főosztály)

KONTAKT/

Térbeli Szolgáltatások Igazgatóság

tel:+3618842593

