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1. MAGYARORSZÁG TERÜLETI BEOSZTÁSA ÉS TERÜLETI 

SZÁMJELRENDSZERE 

 
1.1. Magyarország közigazgatási területbeosztása, területi szintek  

 
Magyarország területi, települési beosztásáról – más országok gyakorlatához 

hasonlóan – az alkotmány rendelkezik. Ennek megfelelően az ország területe fővárosra, 
megyékre, városokra és községekre tagozódik. Település szintű egységek a község, a város és 
a főváros, ezek lefedik az ország teljes területét. A megyék területi egységek, amelyek 
települési egységekből állnak.  
 
Magyarország közigazgatási területbeosztása 2013. július 1-jén:  
 
 főváros (fővárosi kerület)            1  (23) 
 megye             19 
 megyei jogú város           23 
 többi város          322 
 község       2 808 
 megye, főváros együtt          20 
 település (Budapesttel)     3 154 
 
Magyarország területi beosztásában a legnagyobb hagyománya a közigazgatási középszintet 
képviselő megyék rendszerének van.  

A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS1) létrehozásáról szóló 
2003. május 26-i, az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete előírásai szerint 
Magyarországon NUTS szinteket kell alkalmazni. 

A rendelet népességszámra vonatkozó előírásait követve 2004. május 1-jétől a Központi 
Statisztikai Hivatalnak a statisztikai célú területi egységeket meghatározó nómenklatúrájában 
(A közigazgatási és igazságügyi miniszter 31/2011. (X. 24.) KIM rendelete alapján) 
Magyarországon a NUTS1-es szintet 3 statisztikai nagyrégió alkotja.  

Ezzel a tervezési-statisztikai rendszer 7 – korábban jogszabályok által kialakított (NUTS2 
szintű) – régiója magasabb szinttel egészült ki, megfelelve az Európai Unió ötfokozatú 
területbeosztása két felső szintjének. 

                                           
1 A „Nomenclature des unités territoriales statistiques” francia elnevezés rövidítése, mely a területi statisztikai 
egységek osztályozási rendszerét jelenti. 
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Magyarország régiói 

NUTS1 
=nagyrégió 

NUTS2 
=tervezési statisztikai régió 

NUTS3 
=megye 

Közép-Magyarország Közép-Magyarország Budapest és  
Pest megye 

Közép-Dunántúl 
Fejér,  
Komárom-Esztergom, 
Veszprém megye 

Nyugat-Dunántúl 
Győr-Moson-Sopron,  
Vas,  
Zala megye 

Dunántúl 

Dél-Dunántúl 
Baranya,  
Somogy,  
Tolna megye 

Észak-Magyarország 
Borsod-Abaúj-Zemplén,  
Heves,  
Nógrád megye 

Észak-Alföld 
Hajdú-Bihar,  
Jász-Nagykun-Szolnok,  
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Alföld és Észak 

Dél-Alföld 
Bács-Kiskun,  
Békés,  
Csongrád megye 

 
A statisztikai nagyrégiók, illetve a tervezési-statisztikai régiók kialakításával, valamint a 
statisztikai kistérségek rendszerének bevezetésével (1994) a hazai területi osztályozási 
rendszer illeszkedik az Európai Unió területi statisztikai osztályozásához, a NUTS-
rendszerhez.  
 
1. szint    statisztikai nagyrégiók          3 térképek>>
2. szint    tervezési-statisztikai és fejlesztési régiók         7 
3. szint    megyék, főváros          19+1 
1. lokális szint   statisztikai kistérségek        175 
2. lokális szint   települések (városok + községek)    3 154 
 

A statisztikai kistérségek rendszere az ország egész területét átfogó, megyehatárokat át 
nem lépő rendszer. Egy-egy kistérség földrajzilag is összefüggő települések olyan együttese, 
amely a települések közötti valós munka-, lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási (oktatás, 
egészségügy, kereskedelem) stb. kapcsolatokon alapul. A statisztikai kistérségek rendszere 
neve szerint is statisztikai céllal jött létre. A jelenlegi kistérségi rendszer a 2007. évi CVII. 
törvény és az azt módosító 2011. évi CXLIX. törvény alapján – 2012. január 1-jével – 175 
kistérséget tartalmaz.  
Tovább>>  
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1.2. Területi számjelrendszer  

 
A területi számjelrendszer az államigazgatási területi egységek nevét és számjelét 

tartalmazza az aktuális állapotnak megfelelő államigazgatási területi beosztás szerint. 
Tartalmazza a legelterjedtebb adminisztratív, funkcionális és statisztikai csoportosításokat, 
azok változásait települési és területi szinten egyaránt. A területi számjelrendszer 
nómenklatúráiban megkülönböztetünk egész országot lefedő (pl. kistérségek), valamint 
bizonyos területeket lefedő, illetve lehatároló rendszereket (pl. üdülőkörzetek).  
 
Területi számjel 
 
A területi számjel két részből áll:  

– településazonosító törzsszám  
– csoportképző ismérvek sorozata  

 
Fejezet Pozíció Megnevezés 
1.2.1. 1–5 A településazonosító törzsszám, 

ebből az 5. a CDV-szám 
1.2.2. 
1.2.2.1. 
1.2.2.2. 
1.2.2.3. 
1.2.2.4. 

6–11 
6–7 
8–9 
10 
11 

A területi jelzőszám:  
A megyekód 
A főváros kerületeinek kódja 
A település jogállásának kódja 
A megyeszékhely kódja 

1.2.3. 12–13 A jogállás 2005 kódja 
1.2.4. 14–17 A járás kódja 
1.2.5. 18–22 A kistérség kódja 
1.2.6. 23 A statisztikai nagyrégió kódja 
1.2.7. 24 A régiókód 
1.2.8. 25–28 Az agglomeráció kódja 
1.2.9. 29–31 A mezőgazdasági tájkörzet kódja 
1.2.10. 32 A szőlőtermőtáj kódja 
1.2.11. 33–34 A borvidék kódja 
1.2.12. 35–36 Az idegenforgalmi régió kódja 
1.2.13. 36–37 Az üdülőkörzet kódja 
1.2.14. 38–39 A világörökségi helyszín kódja 
1.2.15. 40–41 A nemzeti park kódja 
1.2.15. 42 A falusi szállásadás lehetséges helyszíneinek kódja 
1.2.16. 43–49 A NUTS-kód 

 
A településazonosító törzsszám a település egyedi meghatározására szolgáló sorszám jellegű, 
tartalom nélküli egyedi azonosító, amely a település alakulásától megszűnéséig változatlan, és 
a település megszűnése után sem használható fel más település azonosítására. A 
településazonosító törzsszám 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a települést, 1 pedig az ún. 
CDV-szám, amely az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja.  

A Központi Statisztikai Hivatal valamennyi településenkénti adatgyűjtésében és 
településenként tárolt adatállományában 1981. január 1-jétől az egységes településazonosító 
törzsszám azonosítja az ország településeit és a főváros kerületeit. A megyei jogú városok 
kerületei nem rendelkeznek törzsszámmal, mivel azok statisztikai megfigyelés szempontjából 
nem önálló egységek. Bizonyos, településekhez nem köthető, de statisztikai megfigyelés 
tárgyát képező események számbavétele céljából fiktív területi egységeket képeztünk 
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Budapest kerületre nem bontható, a megyék településre nem bontható, az ország területre nem 
bontható és országhatáron kívüli tevékenység adatai megnevezéssel.  
 
A területi jelzőszám az alábbi négy részből áll:  
 

a megyekód: Budapest főváros és a megyék meghatározására szolgál; 
a főváros kerületeinek kódja: a főváros kerületeinek meghatározására szolgál; 
a település jogállásának kódja: a településnek a területi közigazgatási rendszerben 

elfoglalt helyét fejezi ki (főváros, megyei jogú város, város, község); 
a megyeszékhely kódja: a megyeszékhelyet különbözteti meg.  
 

A jogállás 2005 kódja 
A jogállás 2005 kód a település jogállása kódnak a nagyközségek szerepeltetésével bővített 
kétpozíciós rendszere. 
 
A járás kódja 

A települések járásokba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. 
   Az 1-3. pozíció a járáshoz való tartozást 
   A 4. pozíció a járási központokat jelöli. 
 

A kistérség kódja 
A települések kistérségbe sorolását ötpozíciós kód fejezi ki. 
   Az 1-4 pozíció a kistérséghez való tartozást 
   Az 5. pozíció a kistérségi központokat jelöli. 
 

A statisztikai nagyrégió kódja 
A települések statisztikai nagyrégiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki. 
 
A régiókód 
A települések régiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki. 

 
Az agglomeráció kódja 
A települések agglomerációkba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. A négypozíciós kód 1. 
pozíciója az agglomeráció típusát fejezi ki, a 2–3. pozíció azonosítja az adott agglomerációt, a 
4. pozíció egy adott agglomeráción belül különbözteti meg 

   – az agglomeráció központját, 
   – az agglomeráció társközpontjait, 
   – az agglomeráció egyéb településeit. 

 
A mezőgazdasági tájkörzet kódja 
A települések mezőgazdasági tájkörzetbe való tartozását hárompozíciós kód fejezi ki. 
 
   Az 1. pozíció a makrokörzet kódja (egyszerű sorszám 1-től 9-ig). 
   A   2. pozíció a mezokörzet sorszáma a makrokörzeten belül. 
   A   3. pozíció a mikrokörzet sorszáma a megyén belül. 

 
A szőlőtermőtáj kódja 
A települések borvidékbe való sorolását 2 pozíciós kód fejezi ki. 
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Az idegenforgalmi régió kódja 
A települések idegenforgalmi régiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.  

 
Az üdülőkörzet kódja 
Az üdülőkörzet kódja a települések kiemelt üdülőkörzetekbe sorolására nyújt információkat 
két pozícióban.  

 
A világörökségi helyszín kódja 
A települések világörökségi helyszínekhez való tartozását egypozíciós kód fejezi ki. 

 
A nemzeti park kódja 
A települések nemzeti parkokhoz való besorolását egypozíciós kód fejezi ki. 
 
A falusi szállásadás lehetséges helyszínei 
A településeken a falusi szállásadás lehetséges helyszíneit egypozíciós kód fejezi ki. 
 
A NUTS-kód 
A területi számjelben – a NUTS rendszernek megfelelően – hétpozíciós kódot alkalmazunk, 
melyben a statisztikai kistérségek szintjéig azonosítjuk a településeket.  

 
A változások közzététele: az államigazgatási területi egységek körében, illetőleg a területi 
jelzőszámban bekövetkező változásokat a Közigazgatási és Igazságügyi miniszter rendeletben 
teszi közzé. 
A KSH honlapjáról letölthető PDF formátumban a kiadvány szöveges része és Excel 
formátumban a folyamatosan aktualizált adattartalma. 
Tovább>>
 
1.3. Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2013. január 1.  

 
A kötet a Központi Statisztikai Hivatal 1992 óta évente megjelenő kiadványa. A 

kétnyelvű helynévkönyv áttekintést nyújt a közigazgatási területi egységek – a főváros, a 
megyei jogú városok, a városok, a nagyközségek és a községek – hivatalos megnevezéséről, 
megyei beosztásáról, a települési önkormányzat közös önkormányzati hivatalhoz 
csatlakozásáról, részletes és összefoglaló adatokkal szolgál a helységek területnagyságáról, 
lakónépességéről és lakásainak számáról (2013. január 1-jén). A kiadvány egy-egy fejezete 
tartalmazza továbbá a helységek KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámát, az 
1990. január 2. és 2013. január 1. között bekövetkezett főbb területszervezési változásokat, a 
2013. május 31-éig megalakult közös önkormányzati hivatalok, a 2013. január 1-jén működő 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a statisztikai kistérséghez és járáshoz tartozó 
helységek jegyzékét megyénként.  
 
A helységnévkönyv fejezetei: 
 
• Összefoglaló adatok  
• A helységek részletes adatai  
• Főbb területszervezési változások  
• A KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámok  
• A közös önkormányzati hivatalok jegyzéke megyénként  
• A települési nemzetiségi önkormányzatok jegyzéke megyénként  

 8

http://www.ksh.hu/osztalyozasok_teruleti_szamjel_menu


• A statisztikai kistérségekhez tartozó helységek jegyzéke megyénként  
• A járásokhoz tartozó helységek jegyzéke megyénként 
• A helységek betűrendes névsora  
• Függelék 
 
A Függelék tájékoztató jelleggel tartalmazza a kihirdetést követő önkormányzati általános 
választás napjával hatályba lépő községgé nyilvánításról szóló köztársasági elnöki határozatok – 
Magyar Közlönyben megjelent – szövegét. 
Megjelenési ideje: augusztus 27.  
Tovább>>
 
1.4. Magyarország helységnévtára 

 
Az interneten elérhető helységnévtár Magyarország helységeinek név- és adattára, 

amely a helységek közigazgatási beosztását és a főbb területszervezési változásokat a 2013. 
január 1-jei állapotnak megfelelően tartalmazza. 

A helység adatai: a helység hivatalos megnevezése; nemzetiségi neve (ha a 
nemzetiségi nevet a helység lakott területét jelző országúti helységnévtáblán is feltüntették); a 
KSH által kibocsátott településazonosító törzsszáma (KSH kód); közigazgatási besorolása 
(helység jogállása /korábban igazgatási rang/, régió, megye, kistérségi és járási kódja, neve, 
székhelye); közös önkormányzati hivatalhoz tartozásának adatai, (közös önkormányzati 
hivatali kód, közös önkormányzati hivatal székhelye), annak a nemzetiségnek a megnevezése, 
amely a helységben 2013. január 1-jén nemzetiségi önkormányzatot működtet, továbbá 
tájékoztató jellegű információként a helység központi belterületének távhívó körzetszáma és 
vasútállomása. 

A Történet felirat azokat a 1900. és 2013. január 1. között bekövetkezett főbb 
területszervezési változásokat – községgé alakítás, várossá nyilvánítás, helységek egyesítése, 
névváltozás – tartalmazza, amelyben a helység érintett volt. A helység történetében 
megjelenik minden olyan területszervezési változás, amelyben a helység neve szerepel (pl. a 
községgé alakítás megjelenik a megalakult község történetében ugyanúgy, mint annak a 
községnek a történetében, amelynek – mint anyaközségnek – a területéből alakult). 

Magyarország térképvázlatán piros pont jelöli a helység elhelyezkedését.  
A következő táblázat a helység lakónépességének és lakásainak számáról, valamint 

területének nagyságáról ad évenkénti tájékoztatást 1990 és 2013 között. Az adatok – a 2011. 
évi népszámlálás kivételével – a helységnek a jelzett év január 1-jén érvényes közigazgatási 
területére vonatkoznak.  
A lakónépesség az 1990. január 1-jei, a 2001. február 1-jei, illetve a 2011. október 1-jei 
népszámlálás végleges adatainak a természetes népmozgalmi (élveszületési, halálozási) 
statisztika, valamint a belföldi és nemzetközi vándorlás adatainak a felhasználásával 
továbbszámított adat, a lakásszám pedig az évenkénti lakásépítés és megszűnés egyenlegével 
továbbszámított adat. 2009-ig a KSH a saját adatgyűjtéséből származó, a helységek 
területnagyságára vonatkozó adatokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Földügyi és térinformatikai főosztályával egyeztetve közölte. 2010-től az adatgyűjtés 
megszűnt, azt a Vidékfejlesztési Minisztérium felelősségi körébe tartozó Földmérési és 
Távérzékelési Intézettől történő adatátvétel váltotta fel.  

Ezt követően a helység 2011. évi népszámlálás során összeírt nemzetiségi és vallási 
adatai következnek, a 2013. január 1-jei közigazgatási állapot szerint. 
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A nemzetiségi és vallási adatokat követő táblázat a helység közigazgatási területéhez 
tartozó településrészekre – központi belterületre, egyéb belterületre és külterületre – 
vonatkozóan közöl (2011. évi) népszámlálási adatokat és tájékoztató jellegű információkat.  
 
További információ: KSH Népszámlálási főosztály, Nagy Ferenc Andrásné, telefon: 1-345-
6366, e-mail: Ferencne.Nagy@ksh.hu 
Tovább>>  
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2. TERÜLETI STATISZTIKAI ADATTÁRAK, KIADVÁNYOK 

 
2.1. Táblák (STADAT)  

 
A kész táblákat tartalmazó táblarendszer a KSH által gyűjtött, illetve más szervezetektől 
átvett, legfontosabb adatokat, mutatókat tartalmazza. A könnyebb tájékozódás érdekében a 
táblákat 7 nagy témakör köré csoportosítottuk: 

1. Népesség, népmozgalom 
2. Társadalom 
3. Általános gazdasági mutatók 
4. Gazdasági ágazatok 
5. Környezet 
6. Területi adatok 
7. Nemzetközi adatok 

A területi adatok téma – ahogyan a többi téma is – kettéválik, külön közöljük az éves és az 
évközi adatokat. Az éves adatok hosszabb idősorai mélyrehatóbb tájékoztatást nyújtanak a 
társadalmi, gazdasági helyzetről. Az évközi adatok rövidebb idősorai révén a területi adatok 
esetében a negyedéves változások kísérhetők figyelemmel (a táblák kapcsolódnak a 
negyedéves megyei statisztikai tájékoztatókhoz). A területi adatok blokkon belül a megyei és 
a régiós adatokat az országoshoz hasonló szerkezetben mutatjuk be.  
A táblákban az előzetes adatok kék színnel, míg a korábbi évekre visszamenőleges 
adatjavítások zöld színnel vannak jelölve. A táblák értelmezéséhez módszertani útmutató 
nyújt segítséget. Közvetlenül elérhetők a témához kapcsolódó homogén adatkörök a 
tájékoztatási adatbázisból, kiadványok, illetve térképek. A táblák ingyenesen letölthetők és 
nyomtathatók. Valamennyi tábla elérhető Excel-formátumban is. 
 A táblák a KSH honlapján a http://www.ksh.hu/stadat címen érhetők el.  
Területi táblák mutatóköre>>
 
2.2. Évkönyvek  

 
Az évkönyvek a legfontosabb népesedési, társadalmi, gazdasági, környezeti 

statisztikai mutatókat foglalják össze a területi egységek különböző szintjeire.  
 

Területi statisztikai évkönyv 
 
A statisztikai évkönyv a főbb adatokat az ország minden régiójára, megyéjére, 

statisztikai kistérségére, járásaira, településegyütteseire összefoglalóan közli. A főváros 
fejlettségi színvonalával kiemelt szerepet játszik az országos átlag alakulásában, ezért az 
ország összesen adatokból kiemeltük, lehetőséget teremtve ezáltal, hogy az egyes megyék 
mutatóit a megyék átlagához mérve is vizsgálhassák. A tartalom az egyes fejezetek előtt, a 
módszertan pedig a fejezetek végén található. Az első hat fejezet a NUTS 1, 2, 3 szintekre 
tartalmazza az adatokat. Ebből az első fejezet összefoglaló idősorai lehetőséget adnak az 
időbeli változások nyomon követésére. Az ezt követő 5 fejezet bemutatja a népesség, a 
népmozgalom, a munkaerőpiac, a jövedelmi viszonyok, életkörülmények – a reprezentatív 
adatfelvétel sajátosságaiból eredően csak régiók szintjén –, a lakáshelyzet, a kommunális 
ellátás; a szociális védelem, az egészségügy, a közúti közlekedési balesetek, az oktatás, a 
kultúra, az igazságszolgáltatás főbb adatait, illetve a gazdaság fontosabb mutatóit ágazatok 
szerint is. Külön fejezetek foglalkoznak a településhálózat néhány jellemzőjének a 
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bemutatásával, a járások és a statisztikai kistérségek adatainak a közlésével, valamint az 
Európai Unió régióinak főbb mutatóival. 

 Az internetes mellékleten Excel-formátumban megtalálhatók a papíron szereplő 
táblák, a településegyüttesek főbb mutatói, a kistérségek további adatai, a fontosabb mutatók 
interaktív grafikonjai, jelen kiadvány is a területi statisztikai információk elérhetőségéről, 
valamint a kistérségek jegyzéke, illetve a járások listája. 

A főbb mutatók változását színes térképek és grafikonok szemléltetik.  
 
A Területi statisztikai évkönyv magyar és angol nyelven várhatóan novemberben jelenik meg. 
Tovább>>>
 

Megyei statisztikai évkönyvek és Budapest statisztikai évkönyve  
 

A tárgyévi társadalmi és gazdasági helyzet, valamint a legfontosabb jellemzők több 
éves alakulását mutatja be a 19 megyei és a fővárosi kötet. Az évenkénti gyakorisággal 
megjelenő kiadványok táblaanyagának szerkezete és számozása azonos, ami megkönnyíti a 
megyék részletes adatainak összehasonlítását.  
A megyei évkönyvek fejezetei:  
 

Néhány fontosabb országos adat  
Összehasonlító megyei és regionális adatok  
A fontosabb adatok idősorai  
Népesség, népmozgalom 
Társadalom 
• Foglalkoztatottság, keresetek 
• A háztartások jövedelme és fogyasztása  
• Lakás, kommunális ellátás 
• Egészségügy, baleset 
• Szociális ellátás 
• Oktatás, kultúra  
• Igazságszolgáltatás  
Általános gazdasági mutatók 
• Bruttó hazai termék (GDP), Bruttó hozzáadott érték 
• Gazdasági szervezetek  
• Beruházás  
• Kutatás-fejlesztés 
Gazdasági ágazatok 
• Mezőgazdaság 
• Ipar 
• Építőipar 
• Kereskedelem 
• Turizmus, vendéglátás 
• Szállítás, közlekedés, Információ, kommunikáció 
Környezet 
Településhálózati fejezetek 
 

Az évkönyvekben a néhány fontosabb országos adatot (ilyenek a bruttó hazai termék, a 
reálkereset és a reáljövedelem indexei, a fogyasztóiár-index, stb.) tartalmazó fejezetet a 
társadalom és a gazdaság egész területét átfogó összehasonlító adatok követik. Ezen adatok az 
adott megye régión, illetve országon belüli helyzetének megítéléséhez nyújtanak segítséget. A 
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hosszú idősorok 1990-ig tekintenek vissza, ezen belül 1995-től évente követhetők nyomon a 
társadalmi-gazdasági változások. A további fejezetek a társadalom főbb jellemzőiről adnak 
információt, ezt az általános gazdasági mutatók fejezete, majd az egyes gazdasági ágak 
tevékenységének bemutatása követi.  

A kiadvány Településhálózat fejezetei a különböző településcsoportok (városok, 
községek népességnagyság szerint, agglomerációk), valamint a kistérségek, járások 
összehasonlítására adnak lehetőséget, a településenkénti adatok pedig az egyes településekről 
való informálódást, illetve a más települések adataival való összevetést teszik lehetővé. A 
2007-től publikált évkönyvek településhálózati fejezetei – bővített tartalommal és 
továbbszámításra alkalmas Excel-formátumban – a CD-mellékletben, 2013-tól az internetes 
mellékleten kaptak helyet.  

Az aktuális évben a kötetek a nagyobb időközönként végrehajtott felvételek, felmérések 
(pl. népszámlálás, általános mezőgazdasági összeírás) eredményeit is bemutatják.  

A függelék egységes tartalmú: Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási 
rendszere (TEÁOR), a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása, 
üdülőkörzeti besorolás, továbbá az adott megye kistérségi területbeosztása. A fejezetek után 
található módszertan, valamint a kiadvány végén lévő fogalomtár szolgálja az adatok 
értelmezését.  

 
Budapest statisztikai évkönyve az alapvető szerkezeti hasonlóságokon kívül néhány 
vonatkozásban eltér a sorozat 19 tagjától.  
 
 Tartalmi eltérések: 

 • a sajátosságának megfelelően kerületi adatokat közöl, amelyek beépülnek az 
egyes fejezetekbe; 
  • bővebben részletezi a felsőoktatási intézmények, a helyi közlekedés, a 
könyvkiadás adatait;  
  • közzétesz országos jellegű kulturális szervezetekre, légi közlekedésre 
vonatkozó adatokat; 
  • tartalmazza a budapesti agglomeráció adatait.  
 
A budapesti évkönyv kétnyelvű: magyar és angol nyelven is olvasható. Formátuma eltér a 
megyei kötetekétől (A/4-es).  
A kötetek megjelenési ideje: november. 
Tovább>>
 
2.3. Zsebkönyvek 

Megyék, régiók statisztikai zsebkönyve 
 
A statisztikai zsebkönyv összefoglalja Magyarország megyéinek, régióinak 

legfontosabb adatait. Az ország összesen adatokból kiemeltük a fővárost, lehetőséget teremtve 
ezáltal, hogy a megyék mutatóit ne csak egymáshoz, hanem a megyék átlagához mérve is 
vizsgálhassák a felhasználók. A kiadvány ízelítőt ad az ország nagy területi egységeiben zajló 
társadalmi, gazdasági folyamatokról, a környezet főbb jellemzőiről, illetve válogatást 
tartalmaz az Európai Unió régióinak legfontosabb mutatóiból.  A területi különbségeket a 
kötet elején található térképekkel szemléltetjük, az adatok megértését pedig a zsebkönyv 
végén található módszertani magyarázatokkal segítjük. 
A statisztikai zsebkönyv csak magyar nyelven készül. 
Megjelenés ideje: június. Tovább>>
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Budapest statisztikai zsebkönyve  
 

Budapest statisztikai évkönyvénél lényegesen szűkebb terjedelmű, de időben mintegy 
fél évvel megelőzi azt. A fővárosról 10 táblázatos fejezetre tagolva tartalmaz számanyagot, 
így átfogó tájékoztatást nyújt az adott évi társadalmi, gazdasági folyamatok alakulásáról.  

Fejezetei információt nyújtanak többek között a népességről, a népmozgalomról, 
valamint a társadalmi jellemzőkről, ezen belül a foglalkoztatottságról, a háztartások 
jövedelméről, fogyasztásáról, a lakáshelyzetről, a közműellátásról, a szociális- és az 
egészségügyi ellátásról, a kultúra és az oktatás, valamint az igazságszolgáltatás helyzetéről. 
Az általános gazdasági mutatókat tartalmazó fejezet adatokat közöl a bruttó hazai termék 
(GDP) alakulásáról, a főváros gazdasági szervezeteiről, a területén megvalósuló 
beruházásokról, a kutatás-fejlesztési tevékenységről, az áralakulásról és a pénzügyi helyzetről. 
Külön fejezet mutatja be az egyes nemzetgazdasági ágak fontosabb statisztikai jelzőszámait. 
A fejezetek többsége a budapesti kerületek helyzetéről is tartalmaz információkat.  
 
A további önálló fejezetek tartalma:  
 
• a budapesti agglomerációba tartozó 81 településre – a fővárosra, valamint az övezet 

városaira és községeire – vonatkozó adatok, mutatók, melyek többségükben megegyeznek 
a megfelelő fejezetekben közöltekkel,  

• a közép-magyarországi régió összehasonlító adatai,  
• országos adatok, melyek több évre tekintenek vissza,  
• nemzetközi adatok, melyek az európai fővárosok népességére és népmozgalmára 

jellemzőket tartalmazzák.  
A kiadvány végén módszertani magyarázat van, az információk feldolgozását grafikonok és 
kartogramok segítik.  
Megjelenés ideje: július. 
Tovább>>
 
2.4. Területi Statisztika című folyóirat  

 
A kéthavonta megjelenő, korábban már 37 évfolyamot megélt tudományos-szakmai 

folyóirat 1997 novemberében indult újra. Az új módszertani elgondolásokat, kísérleteket 
bemutató, az ország területi egységeit, településhálózati fejlődését, fejlesztését elemző 
tanulmányok fóruma. 

Foglalkozik a megyék helyzetével, a városok, a községek fejlődésével, az 
agglomerációs folyamatokkal, nagy hangsúlyt fektetve a régiók, a kistérségek szerepére, a 
régiók Európájának bemutatására.  

A folyóirat tanulmányait a területi statisztika, a területfejlesztési politika, a területi 
kutatás, a gazdasági és társadalmi földrajz, az urbanisztika, a terület- és településfejlesztési 
tervezés neves szakemberei írják.  
 
A folyóirat az alábbi részekből áll: 

– szerkesztői oldalak;  
– tanulmányok; 
– vita 
– ismertetések. 
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2004. január óta a folyóirat cikkei teljes terjedelmükben olvashatók az interneten, és 
letölthetők a KSH honlapjáról (Folyóiratok menüpont).  
 
Szerkesztőség: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5–7.  
Főszerkesztő: Dr. Szaló Péter 
Felelős szerkesztő: Dr. Tóth Géza, telefon: 1-345-6867, fax: 1-345-6998,  
e-mail: geza.toth@ksh.hu
Tovább>>
 
2.5. Egyéb területi kiadványok  

 
Több régióra vonatkozó letölthető kiadványok 

 
Népszámlálás 2011 – Területi adatok  

A 2011. évi népszámlálás megyei adatait összefoglaló kiadványsorozatban mintegy 
200 táblával mutatjuk be a megyékben élő népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági 
aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok 
összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatait. A kötet 
településtípusonkénti és településenkénti összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait 
járásonként és kistérségenként, valamint a települések népességnagysága szerint közöljük. Az 
adat-összeállítás az első fejezetben korábbi népszámlálások adatait is közli, lehetővé téve, 
hogy az elmúlt évtized részletes bemutatásán túl hosszabb időszak adatainak egybevetésével 
több évtizedes folyamatok is nyomon követhetők legyenek. Az adatok megértését szövegközti 
táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik. 
Tovább>>
 
A vállalkozások regionális sajátosságai 

Kiadványunkban a vállalkozások között a szervezeti forma, a tevékenység jellege és a 
foglalkoztatott létszám nagysága alapján megfigyelhető regionális különbségeket mutatjuk be. 
Gazdasági szerepüket az elért bevételek, a bruttó hozzáadott érték nagysága, a megvalósult 
beruházások és az alkalmazásban állók számának figyelembevételével vizsgáltuk. A 
szervezetek között a külföldi tőkével működő vállalkozások fontos szerepet töltenek be, ezért 
jellemzőik területi különbségeivel külön fejezet foglalkozik. 
Tovább>>
 
Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 

2012. január 1-jével gyökeresen átalakult a magyar társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszer. A változások eredményeként a nyugdíjak és az egyéb ellátások jelentősen 
átstrukturálódtak, miközben a teljes ellátotti kör létszáma alig változott. A változásokat a 
kiadvány végén található módszertani összefoglalóban részletesen ismertetjük. 
Tovább>>
 
A gyógyturizmusban érintett települések Magyarországon 

2012-ben 137 olyan település volt Magyarországon, amely valamilyen formában 
érintett volt a gyógyturizmusban. A látogatók számára jelentős vonzerőt jelentenek, melyet jól 
jelez, hogy a hazai turizmus döntő része e településeken realizálódik, s forgalmuk a vizsgált 
2001 és 2012 közötti időszakban a gazdasági válság hatásait leszámítva folyamatosan 
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növekedett. Kiadványunkban a gyógyturizmusban érintett települések jellemzőit, turisztikai 
adottságait, vendégforgalmuk legfontosabb tulajdonságait, és annak alakulását mutatjuk be. 
Tovább>>
 
A közúti közlekedés területi jellemzői 

Kiadványunkban az ország közúti közlekedésének területi sajátosságait vizsgáljuk. 
Bemutatjuk az úthálózat szerkezetét, minőségi jellemzőit és a települések elérési 
lehetőségének térségi különbségeit. Áttekintjük a közutakra háruló forgalom nagyságát, a 
személy- és tehergépjármű-állomány változásait, valamint a közutakon bekövetkezett 
(személyi sérüléssel járó) közlekedési baleseteket. 
Tovább>>
 
Megyei jogú városok 

A kiadvány a 23 megyei jogú város legfontosabb gazdasági és társadalmi 
sajátosságairól nyújt átfogó képet. A demográfiai folyamatokat és a társadalmi jellemzőket a 
2011. évi népszámlálás, a városok gazdasági jellemzőit, oktatási és az egészségügyi 
intézményeik helyzetét pedig az éves adatok alapján mutatjuk be. A fontosabb adatokat 2001-
re vonatkozóan is megjelenítjük és az elemző részben is visszatekintünk az eltelt tíz év 
változásaira. 
Tovább>>
 
A foglalkoztatottság és a munkanélküliség regionális különbségei, 2012 

Elemzésünkben a foglalkoztatottság és a munkanélküliség változásának területi 
különbségeit mutatjuk be, a 2012. évi adatok alapján, többféle adatforrás felhasználásával.  
A gazdasági aktivitásra, foglalkoztatásra, munkanélküliségre vonatkozó adatok a KSH 
rendszeres, reprezentatív adatgyűjtéséből, a magánháztartásokra kiterjedő lakossági 
munkaerő-felmérésből származnak. A munkaerő-felmérés a 15–74 éves népesség gazdasági 
aktivitásáról nyújt átfogó képet, biztosítva az adatok nemzetközi összehasonlíthatóságát is. 
A foglalkoztatottak szűkebb csoportját, az alkalmazásban állókat és keresetüket tárgyaló 
fejezetek a KSH évközi intézményi adatgyűjtésén, a legalább 5 főt foglalkoztató 
vállalkozások és létszámhatártól függetlenül a költségvetési szervek, valamint a kijelölt 
nonprofit szervezetek székhely szerinti, előzetes adatain alapulnak. Az intézményi adatgyűjtés 
az alkalmazásban állók számának nemzetgazdasági ágak szerinti bemutatására, illetve a 
kereseti különbségek elemzésére is lehetőséget kínál. A munkaerőpiac időbeni és térbeli 
változását más megközelítésből, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartott 
álláskeresőkre vonatkozó adataira támaszkodva is vizsgáljuk. Ezek alapján mutatjuk be az 
állami munkaközvetítőkben regisztrált álláskeresők jellemzőit. 
Tovább>>
 
A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2011-ben (előzetes adatok) 
A kiadvány tartalmazza többek között a 2011. évi (előzetes adatok) bruttó hazai termék 
(GDP) értékét, az egy főre jutó GDP-t ezer forintban és vásárlóerő-paritáson, valamint a 
bruttó hozzáadott értéket a gazdasági ágak főbb csoportjai szerint. 
Tovább>>
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Az elérhetőség és alkalmazása a regionális vizsgálatokban 
A Műhelytanulmányok sorozat 1. köteteként megjelent kiadványban a szerző, dr. Tóth 

Géza az elérhetőség fogalmával, annak társadalmi-gazdasági jelentőséggel foglalkozik. 
Bemutatja az elérhetőségi modellezés módszertani alapjait és a szakirodalomban egyedülálló 
módon törekszik az azonos mintán számított modellek eredményeinek összevetésére. 
Bemutatja az elérhetőségi potenciálmodell tényezőit és ismerteti az analitikus 
forgalombecslés módszertani hátterét. Közúti hálózati hányados számításával rávilágít a hazai 
közúthálózat kiépítettségi problémáira. Végül konkrét esettanulmányokon keresztül mutatja 
be az elérhetőségi számítások társadalomföldrajzi jelentőségét. 
Tovább>>
 
A kutatás-fejlesztés regionális különbségei 

A kutatás-fejlesztés fontos szerepet tölt be a gazdasági fejlődés elősegítésében és 
fenntartásában: új munkahelyeket hozhat létre, hatására emelkedhet az életszínvonal. A 
kutatás-fejlesztésnek makrogazdasági jelentősége is van, a kutatás-fejlesztési kiadások aránya 
a gazdaság fejlődési lehetőségeivel is összefügg. Ez a kiadvány a magyarországi kutató-
fejlesztő helyek helyzetét mutatja be, a regionális különbségekre fókuszálva. 
Tovább>>
 
Óvodától a munkahelyig 

Az ország lakosságának egyre kisebb hányada, napjainkban mintegy negyede tartozik 
a 25 év alatti korosztályhoz, és becslések szerint 2050-re a mostanihoz képest jelentősen, 
negyedével kevesebben lesznek. A gyermekszám csökkenését lassabban követte az oktatás 
intézményrendszerének változása. A kiadvány áttekintést nyújt az oktatásra fordított kiadások 
alakulásáról, az oktatás társadalmi környezetéről, a gyermekek és családjuk 
életkörülményeiről, az oktatás valamennyi szintjén – az óvodától a felsőoktatásig – a 
képzések jellemzőiről, az intézményi, a tárgyi és a személyi feltételekről, valamint a végzett 
diákok munkaerőpiacon való érvényesülésének lehetőségeiről, vizsgálva az ország egyes 
területein kialakult különbözőségeket is. 
Tovább>>
 
Az erdősültség és a vadgazdálkodás területi jellemzői 

A téma aktualitását az adja, hogy az elmúlt évtizedekben az erdőgazdálkodásban 
jelentős változások történtek, ami a vadgazdálkodásban is érezteti a hatását. A 
nagyvadállomány egyedszáma az utóbbi években számottevően nőtt, ennek 
következményeként a mező- és erdőgazdálkodásban jelentős károk keletkeztek. A NÉBIH 
Erdészeti Igazgatóság, az Országos Vadgazdálkodási Adattár és a KSH által gyűjtött adatok 
segítségével megyei bontásban kívánjuk feldolgozni a témát, rámutatva a mező- és 
erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás sajátos kapcsolatára. 
Tovább>>
 

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2012 
A magyarországi fenntartható fejlődési mutatórendszer szerkezetét tekintve az elmúlt 

évek során szorosan követte az Eurostat rendszerét. Kiadványunk azonban az unió által 
preferált problémaközpontú megközelítés helyett tematikus felbontású. Az indikátorok 
azokban a fejezetekben, illetve alfejezetekben jelennek meg, amely témakör részét képezik. A 
kiadvány 3 részből áll, a környezet, társadalom és gazdaság fejezetek további 17 alfejezetet 
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tartalmaznak. Változás a 2011-ben megjelent, 149 indikátort bemutató A fenntartható fejlődés 
indikátorai Magyarországon c. kiadványhoz képest, hogy jelentős számú mutatót vontunk 
össze, aminek eredményeként a mostani kiadványban 106 mutató szerepel. Az uniós 
mutatórendszerrel, valamint a KSH korábbi kiadványával való összehasonlíthatóságot a 
kiadvány végén található összefoglaló táblázat biztosítja. 
Tovább>>
 
A gazdasági folyamatok regionális különbségei, 2012 

A gazdasági fejlődés regionális különbségeit bemutató kiadvány 2005 óta jelenik meg. 
Az elemzés a GDP, az árutermelő ágak teljesítménye, a gazdasági teljesítményt befolyásoló 
legfontosabb tényezők tekintetében kialakult területi különbségek változását, azok méretét 
mutatja be. Az előbbiek mellett vizsgálja a munkaerő-piaci folyamatok és a kiskereskedelmi 
forgalom alakulását is. 
Tovább>>
 
Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2012. III., IV. negyedév, 2012. év végleges adatai, 

2013. I., I–II. negyedév 
A lakáspiaci adásvételek illetékhivatalokban regisztrált adatai alapján számított átlagos 

lakásárak, ezek területi és épülettípus szerinti különbségei valamint az időbeli alakulásukat 
tükröző legfontosabb lakáspiaci árindexek 
Tovább>>>
 
Gyermeküket egyedül nevelő szülők területi jellemzői 

Napjainkban egyre több gyermek nő fel csonka családban. Kiadványunkban az 
egyedül gyermeket nevelők főbb demográfiai jellemzőit és életkörülményeit kívánjuk 
bemutatni a 2011-es népszámlálás adataira támaszkodva, különös tekintettel a területi 
különbségekre. 
Tovább>>
 
Magyarország járásai, 2012 

A kiadvány célja, hogy a 2013. januárban életbe lépő járási rendszert statisztikai 
eszközökkel bemutassa, alapvetően a népszámlálás adatainak segítségével, de felhasználva a 
települési adatbázis évenkénti adatgyűjtésekből származó információit is, olyan adatköröket 
érintve, mint a térségek településszerkezete, népessége, gazdasági jellemzői, 
intézményrendszere, infrastrukturális ellátottsága. 
Tovább>>
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A halandóság földrajzi különbségei Magyarországon, 2012 
A kiadvány bemutatja, hogy lakóhely szerint hogyan alakulnak a halandóság 

különbségei Magyarországon. Adatokat közöl arról, hogy alakul a városok és a községek 
halandósága; melyek a legmagasabb, illetve legalacsonyabb mortalitású megyék, régiók; 
befolyásolja-e, s ha igen, milyen arányban a halandóság szintjét a települések lélekszáma. A 
kötet a halandósági táblák adatsorait tartalmazza a 2012-es évről. Képet ad a férfi-, illetve a 
női népesség halandósági különbségeiről.  
Tovább>>
 
Fogyó népességű települések az országban 

A halálozások száma rendre meghaladja a születésekét, minek következtében régóta 
csökken a lakónépesség. Mindez eltérően jelentkezik az ország területén, a megyékben, a 
különböző településtípusok esetében. A kiadvány a megyékre, tájakra koncentrálva mutatja be 
elsősorban az utóbbi tíz év demográfiai jellemzőit, a lakónépesség számának és 
korstruktúrájának változását. A kiadványhoz kapcsoltan táblázatos fejezet ad lehetőséget a 
részletező adatok megismerésére.  
Tovább>>
 
A termékenység alakulása Magyarországon 

A népesedési folyamatok alakulásában megkülönböztetett jelentősége van a 
gyermekvállalási magatartásokban bekövetkezett változásoknak. Az elmúlt három évtizedben 
megfigyelhető negatív tendencia sajnálatos aktualitást kölcsönöz a termékenység rendszeres 
áttekintéséhez. A kiadvány a legfrissebb adatok alapján mutatja be a gyermekvállalási 
hajlandóság demográfiai sajátosságait, életkor, családi állapot, élveszületési sorrend és iskolai 
végzettség tekintetében, utalva a területi különbségekre és az európai trendekre. 
Tovább>>
 
A települések infrastrukturális ellátottsága, 2012 

A kiadvány az energiaellátásról, a vízellátás-csatornázás helyzetéről, a város- és 
községgazdálkodási szolgáltatásokról (a városi zöldterületek, a rendszeresen tisztított 
közterületek nagyságáról, a települési szilárd és folyékony hulladék kezeléséről), valamint az 
utak hossz- és területadatairól nyújt információt. Táblázatos formában és néhány soros 
elemzésben ismerteti a közműellátás helyzetének rövidebb időszakra visszanyúló változásait. 
Tovább>>
 

Sorozatkiadványok 
 
Megyei statisztikai tájékoztatók  

A valamennyi megyéről és Budapestről megjelenő tájékoztatók a területi statisztika 
legfrissebb eredményeinek összefoglalói. A megyék társadalmi-gazdasági folyamatait 
bemutató internetes kiadvány segítségével negyedévről-negyedévre figyelemmel kísérhetik a 
megyéket érintő főbb változásokat. A táblázatokkal, grafikonokkal tagolt szöveges értékelést 
a megyét saját régiójában, illetve az országban elhelyező, a változásokat időszakról időszakra 
nyomon követő táblázatok egészítik ki. Az összefoglalók kapcsolódási lehetőséget kínálnak 
valamennyi megye és régió összehasonlító vizsgálatát lehetővé tévő STADAT táblarendszer 
évközi adatokat tartalmazó blokkjához. 
A tájékoztatók egységes módszertana segíti az adatok megértését.  
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A tájékoztatók megjelenési ideje: negyedévenként, a negyedévet követő harmadik hónap 
elején. 
Tovább>>

 
Egyéb régiós (megyei) kiadványok  

 
– KÖZÉP-MAGYARORSZÁG 
 
Közép-magyarországi tájékoztató 
A sorozat célja, hogy röviden, gyorshírek formájában rendszeres (többnyire negyedévenkénti) 
tájékoztatást adjon a Közép Magyarországot alkotó Budapest és Pest megye területére 
vonatkozó statisztikai információkról az alábbi témakörökben. 
 
1.  Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 
2.  Ipari és építőipari tevékenység 
3.  Népmozgalom 
4.  Keresetek  
5.  Regisztrált gazdasági szervezetek 
6.  Lakásépítések, építési engedélyek,  
7.  Bölcsődék, 2012. év (előzetes) 
8.  Szociális ellátás, 2012. év (előzetes) 
9.  Háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálat, 2012. év 
Tovább>>>
 
Közlemények a budapesti agglomerációról 16. A településszerkezet és a népesség 
változása 2001 és 2011 között – a népszámlálási adatok tükrében 

A budapesti agglomeráció különleges helyet foglal el az ország településhálózatában. 
Sajátossága, hogy központja az ország fővárosa és ezzel összefüggésben hazánk legnagyobb 
település együttese. Budapest mellett 80 – közöttük 33 városi ranggal rendelkező – Pest 
megyei település tartozik hozzá, ahol az ország népességének egynegyede él. Az 1986-ban 
elindított sorozat jelenlegi kötete az agglomeráció településszerkezetének és népességének 
változását mutatja be a 2001. és a 2011. évi népszámlálási adatok segítségével. 
Az elemzés többek között áttekintést ad az agglomeráció legvárosodottabb térségeiről, a 
népesség koncentrációjának mértékéről, a főváros és az övezet települései közötti vándorlás 
jellemzőiről, valamint a népesség korösszetételéről. 
Tovább>>
 
– KÖZÉP-DUNÁNTÚL 
 
A Közép-Dunántúl és a Balatoni üdülőkörzet idegenforgalma 

Összeállítás a Közép-Dunántúl három megyéjének, valamint a Balatoni üdülőkörzet 
három megyét érintő partszakaszainak leggyakrabban keresett idegenforgalmi adataiból 
(vendég-, vendégéjszaka szám, szállástípusok és küldő országok szerint stb.), táblázatos 
szerkesztésben, rövid szöveges elemzéssel. 
Tovább>>>
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– NYUGAT-DUNÁNTÚL 
 

Nyugat-Dunántúl idegenforgalma  
A kiadvány havi rendszerességgel nyújt aktuális információkat a nyugat-dunántúli 

kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmáról megyei és szállástípus szerinti bontásban. 
Tovább>>
 
– DÉL-DUNÁNTÚL 
 
Dél-dunántúli statisztikai tükör 

A havonta megjelenő kiadvány számonként 2-3, a régió társadalma és gazdasága 
szempontjából jelentős, másutt nem elemzett témakört dolgoz fel, egyebek között az ipari 
teljesítmények, a demográfiai jelenségek, a foglalkoztatottság, a lakáshelyzet, az 
infokommunikációs eszközökkel való ellátottság és az idegenforgalom területéről. 
Tovább>>>
 
– ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 
 
A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

Magyarországon a szervezett tűzoltó tevékenységnek, tűzmegelőzésnek már több 
évszázados hagyományai vannak. Az elmúlt évtizedek folyamán változott a tűzoltóság 
szervezeti felépítése, feladatköre, ami így nem csak a tüzek oltására terjed ki, hanem a 
műszaki mentésekre, a katasztrófák elhárítására, valamint a tűzmegelőzési, tűzvédelmi 
feladatok ellátására és ellenőrzésére is. Az elemzés a tűzoltóság munkáját mutatja be Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében, külön kitérve a tűzoltási és műszaki mentési feladatokra. 
Tovább>>
 
– ÉSZAK-ALFÖLD 
 
Idegenforgalmi tendenciák, sajátosságok Észak-Alföld megyéiben 

A turizmus helyi jelentőségét jelzi, hogy Észak-Alföldön töltik el az ország 
kereskedelmi szálláshelyei vendégéjszakáinak 8,2%-át. A térségen belül azonban a turizmus 
kínálata és kereslete jelentős különbségeket, sajátosságokat jelez. A kiadvány célja annak 
bemutatása, hogy az elmúlt évek globális és helyi folyamatai hogyan befolyásolták a térség 
megyéinek turisztikai kínálatát és vendégforgalmát.  
Tovább>>
 
Szociális ellátások, szociális védelmi helyzetkép az Észak-alföldi megyékben 

Észak-Alföld megyéiben az átlagosnál alacsonyabb a gazdasági aktivitás, 
szerényebbek a keresetek, emiatt az itt élők országosnál nagyobb hányada szorul szociális 
gondozásra. A kiadvány a szociális védőháló jellemzőit, azok eltéréseit vizsgálja Hajdú-
Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában, kitérve az 
országostól eltérő jellegzetességekre is. 
Tovább>>
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– DÉL–ALFÖLD 
 
Gyermekvállalás a határ menti megyékben 
Tovább>>
 
A magyarországi Dél-alföldi és a romániai Vest régió mezőgazdasága 

A politikai rendszerváltás és a piacgazdaságra való átállás mélyreható változásokat 
indított el a két ország mezőgazdaságban. A legutóbbi magyar, illetve román általános 
mezőgazdasági összeírás adataival alátámasztva kívánjuk bemutatni a szomszédos régiók 
jelenlegi mezőgazdasági helyzetét. 
Tovább>>
 
A romák helyzete a román-magyar határ menti megyékben 

A romák Magyarországon a legnagyobb, Romániában pedig a magyar után a második 
legjelentősebb kisebbséget képviselik. Kiadványunkban a magyar-román határ mentén 
elhelyezkedő 8 megyében vizsgáljuk a népcsoport számának változását, főbb demográfiai 
jellemzőit, lakáskörülményeit a népszámlálási adatok felhasználásával. 
Tovább>>
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3. TERÜLETI STATISZTIKAI ADATBÁZISOK 

3.1. Településstatisztikai adatbázisrendszer (T-STAR)  

 A T-STAR a KSH településstatisztikai adatbázisrendszere, amely az ország 
valamennyi településére településstatisztikai szemszögből gyűjti egybe a legfontosabb 
számszerű információkat, idősorrendben és témacsoportonként rendszerezve. Az adatok 
Oracle adatbáziskezelő rendszerben vannak. Egy adott év adatait több közigazgatási állapot 
szerint is le lehet kérdezni. Minden év lekérdezhető az adott év január 1-jei közigazgatás 
szerkezetében, vagy bármelyik korábbi évre 1997-ig visszamenőleg. Ha a lekérdezés az 1997. 
évnél korábbi időpontra vonatkozik, akkor az csak az 1997. január 1-jei szerkezetben 
lehetséges.  
 A T-STAR két fő részre tagozódik: a teljes rész az ország valamennyi településére, a 
városi rész csak a városokra tartalmaz – az előbbieken felüli – adatokat. Külön panel 
tartalmazza valamennyi településre a népszámlálások legfontosabb adatait, valamint a teljes 
területi számjel-állományt.  

A KSH településsoros adatokkal 1965, 1970, 1975. évekre vonatkozóan rendelkezik, 
majd 1980-tól évente. A T-STAR Oracle-ba integrált rendszere tartalmazza az 1980-as, az 
1990-es, illetve a 2001-es népszámlálást, az 1985-ös állományt, valamint 1990-től évente 
tartalmazza az adatokat. Ez azt jelenti, hogy egyéb évek állományai a KSH archívumából 
kereshetők vissza, tehát a rendszerből közvetlenül nem érhetők el.  

Az adatok köre természetesen az évek során változott, jelen összeállításban a 2012. évi 
adatokra vonatkozó kört közöljük. 
 A táblák nem évenkénti bontásban helyezkednek el, mint azt megszokhattuk, hanem 
témacsoportonként, amelyek a következők: 

– valamennyi településre vonatkozóan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

terület, lakónépesség, állandó népesség; 
népmozgalom; 
önkormányzati költségvetés; 
kereskedelem, kölcsönzés, vendéglátás, idegenforgalom; 
lakásállomány, lakásépítés, -megszűnés;  
kommunális ellátás;  
egészségügy, szociális ellátás; 
oktatás;  
kultúra; 
intézményi ellátottság (2011-es adatok); 
mezőgazdaság (csak 1994-es és 2010-es adatok); 
gazdasági szervezetek; 
posta, távközlés, gépjármű-állomány; 
nyilvántartott álláskeresők; 
önkormányzati segélyezés;  
igazságszolgáltatása)  

 
a) Csak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium engedélye alapján adható ki. 
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– az előbbiek mellett a városokra vonatkozóan 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

önkormányzati ingatlankezelés; 
kommunális ellátás;  
közlekedés;  
színházak, levéltárak;  

 
– népszámlálási adatok valamennyi településre 

népesség; 
háztartás, család; 
lakásállomány; 
foglalkoztatottság. 

 

További tartalmi és módszertani információ: KSH Tájékoztatási főosztály, Valentovics Éva, 
telefon: 1-345-6983, e-mail: eva.valentovics@ksh.hu
A feldolgozások a KSH Informatikai főosztályán rendelhetők meg: telefon: 1-345-1290,  
e-mail: info@ksh.hu
A T-STAR adatai részben megtalálhatók az interneten is a KSH honlapjának Tájékoztatási 
adatbázis oldalán a Területi statisztika témakörre kattintva. Tovább>>
T-STAR mutatókatalógus>>
 
3.2. A budapesti kerületek adatainak adatbázisa (BP-STAR) 

 
A Budapest kerületeinek adatait tartalmazó adatbázis a T-STAR mutatóinál némileg 

szűkebb körre kiterjedő adatállománnyal rendelkezik. Azokban a témákban van adatszűkülés, 
ahol az adatgyűjtés sajátosságaiból adódóan nincs adat Budapest 23 kerületére.  
Az adatbázis az 1995. évtől tartalmaz adatokat, évente kismértékben módosuló adatkörrel.  
 
További tartalmi és módszertani információ: 
KSH Tájékoztatási főosztály: Vida Judit 
Telefon: 1-345-1293  
 
A feldolgozások a KSH Informatikai főosztályán rendelhetők meg: telefon: 1-345-1290, 
e-mail: info@ksh.hu
A BP-STAR adatai részben megtalálhatók az interneten is a KSH honlapjának Tájékoztatási 
adatbázis oldalán a Területi statisztika témakörre kattintva.  
Tovább>>
 
3.3. Megyei-regionális statisztikai adatbázisrendszer (MR-STAR) 

 
 Az MR-STAR a KSH megyei-regionális statisztikai adatbázisrendszere. Kialakítására 
a KSH központi és területi tájékoztatási kötelezettsége, a TeIR országos és megyei 
rendszerének szükséglete és az EU REGIO adatbázisának előírásai alapján került sor. 
 
 Az MR-STAR célja, hogy a megyei-regionális szinten rendelkezésre álló statisztikai 
adatok adatbázisba szervezésével a szakmai és a szélesebb közvélemény számára olyan 
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rendszert biztosítson, amely on-line lekérdezéssel, illetve adattermékként képes kielégíteni a 
felmerülő igényeket. 
 Az MR-STAR 24 témakörben évente több mint 2500 változót tartalmaz a megyékről, 
illetve a csak régiók szintjén reprezentatív felvételek alapján a régiókról. A 
társadalomstatisztikai adatok idősorai általában 1990-től, a gazdaságstatisztikai adatok 
idősorai 1992-től állnak rendelkezésre. 
 
 Az MR-STAR témái az alábbiak:  

– terület, népesség; 
– népmozgalom; 
– beruházás; 
– ipar; 
– kereskedelem, vendéglátás; 
– lakás, üdülő, ingatlankezelés, önkormányzati vagyon; 
– közmű, környezet; 
– idegenforgalom; 
– egészségügy; 
– oktatás; 
– közművelődés; 
– építőipar; 
– mezőgazdaság; 
– gazdasági szervezetek; 
– nyilvántartott álláskeresők; 
– közlekedés, szállítás, posta, távközlés; 
– munkaerő-felmérés; 
– szociális ellátás, társadalombiztosítás; 
– munkaügy; 
– lakosság jövedelme és fogyasztása; 
– kutatás, fejlesztés; 
– igazságszolgáltatás; 
– GDP; 
– személysérüléses közúti közlekedési balesetek. 

 
 Az MR-STAR adattartalmát évente frissítjük. A mutatókör fejlesztése folyamatos. A 
rendszerben 2012-re, egyes esetekben 2011-re vonatkozóan az alábbi mutatók érhetőek el. 
Tovább>>
 
További információ: KSH Tájékoztatási főosztály  
Némethné Csehi Tünde, telefon: 1-345-6515, e-mail: tunde.csehi@ksh.hu 
A feldolgozások a KSH Információszolgálatán rendelhetők meg: telefon: 1-345-6789, 
e-mail: info@ksh.hu
 
3.4. Tájékoztatási adatbázis 

A KSH területi adatbázisait több lépcsőben, a honlapon található tájékoztatási 
adatbázisban mindenki számára ingyenesen letölthetővé tette. 
A Tájékoztatási adatbázisból, a Területi statisztika c. homogén adatkörből érhetők el az adott 
évnek megfelelő településszerkezetben az éves településstatisztikai adatok (beleértve a 
népszámlálási adatokat is), valamint Budapest kerületeinek és a megyék-régiók adatainak 
homogén adatkörei. Ezekből a felhasználó saját maga állíthat össze táblázatokat és végezhet 
lekérdezéseket az általa meghatározott dimenziók és hierarchia szerint. A megjelenített táblák 
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tetszőlegesen átrendezhetők és módosíthatók, melyek elmenthetők, kinyomtathatók vagy 
Excel- és PDF-formátumban exportálhatók. Az adatbázis lehetőséget nyújt az adatok 
grafikonon történő ábrázolására is. 
Tovább>>
 
3.5. Területi atlasz, interaktív grafikonok és térképek 

 
A KSH honlapján található a területi tájékoztatás egyik új formája: a Területi atlasz, 

illetve az Interaktív grafikonok és térképek. A Területi atlasz aloldalon találhatók információk 
hazánk közigazgatási beosztásáról, illetve a hazai térszerkezetről. Bemutatjuk a magyar 
kistérségi, illetve a járási beosztást. 
Rendszeresen frissítjük az Interaktív grafikonok és térképek aloldalt, ahol megtalálhatják a 
felhasználók a legfontosabb magyarországi társadalmi-gazdasági folyamatokat bemutató 
térképeket. A magyarországi gyűjteményben 638 regionális, megyei, járási, kistérségi és 
települési szintű tematikus térkép található. A térképek adatai táblázatos formában is 
megjeleníthetők. 
Az Európai térképek, azon belül is az országos és regionális (NUTS2) térképek az EU−27, az 
EFTA országok, és további európai országok néhány fontos mutatójának regionális 
megoszlását mutatják be.  
Tovább>>
 
3.6. URBAN AUDIT 

 
Az Urban Audit az Eurostat által a nemzeti statisztikai hivatalok közreműködésével 

létrehozott városstatisztikai adatbázis. Az adatbázisban négy területi szinten találhatók adatok: 
a nagyméretű városi agglomerációk, városegyüttesek (kernel), a városi agglomerációk (LUZ), 
a városok (City) valamint a városkörzetek (SCD). 
Az adatbázis létrehozása óta a megfigyelt városok köre folyamatosan gyarapodott, immár 300 
európai nagyváros adatait tartalmazza. A megfigyelt adatok köre folyamatosan módosult, a 
változtatásokat az igények és a lehetőségek fokozatos megismerése tette szükségessé. Adatok 
9 nagy témakörben, ezen belül 24 résztémában találhatók, ezek sorrendben: 

– Demográfia 
o Népesség 
o Állampolgárság 
o Háztartások 

– Társadalom 
o Lakás 
o Egészségügy 
o Bűnözés 

– Gazdaság 
o Foglalkoztatás, munkaerőpiac 
o Gazdasági aktivitás 
o Jövedelmi egyenlőtlenségek, szegénység 

– Társadalmi részvétel 
o Választások 
o Helyi közigazgatás 

– Oktatás 
o Oktatás, nevelés 
o Iskolázottság 
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– Környezet 
o Éghajlat, földrajz 
o Levegőminőség, zajterhelés 
o Vízgazdálkodás 
o Hulladékgazdálkodás 
o Földhasználat 

– Közlekedés, utazási szokások 
o Közlekedés, utazási szokások 

– Információs társadalom 
o Felhasználók, infrastruktúra 
o Helyi e-Kormányzás 
o IKT szektor 

– Kultúra, szabadidő 
o Kultúra, szabadidő 
o Turizmus. 

 
Az Urban Audit adatbázisban a fenti részletes tagolásban 1989-től 2012-ig tartó 

időszak kiemelt éveire vonatkozó városi adatokat találja meg az érdeklődő. 
Az Urban Audit adatbázis az Eurostat honlapján a regionális és városi statisztikák 
menüpontban, a www.epp.eurostat.ec.europa.eu webcímen található meg. 
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4. INFORMÁCIÓSZOLGÁLAT 

KSH szervezeti 
egység Cím Telefon/Fax 

Elektronikus 
információ-

szolgálat 
Tájékoztatási 
főosztály 

1024 Budapest, 
Keleti K. u. 5-7. 

+36-1-345-6000 
Fax: +36-1-345-6788 

Információkérés

Veszprémi 
főosztály 

8200 Veszprém, Radnóti 
tér 2. 

+36-88-620-200 
Fax: +36-1-345-8641 

Információkérés

Székesfehérvári 
osztály 

8002 Székesfehérvár, 
Gyümölcs u. 38. 

+36-1-229-8826 
Fax: +36-1-345-8642 

Információkérés

Tatabányai osztály 2800 Tatabánya, 
Mártírok útja 81/a I. em. 

+36-34-309-548 
Fax: +36-1-345-8643 

Információkérés

Győri főosztály 9024 Győr, 
Bem tér 19. 

+36-96-502-400 
Fax: +36-96-427-033 
+36-1-345-8683 

Információkérés

Szombathelyi 
osztály 

9700 Szombathely, Széll 
Kálmán utca 54. 2. em. 

+36-94-314-430 
Fax: +36-94-312-396 

Információkérés

Zalaegerszegi 
osztály 

8900 Zalaegerszeg, 
Gasparich M. u.18/A 

+36-92-313-780 
Fax: +36-92-313-784 

Információkérés

Pécsi főosztály 7623 Pécs, 
József Attila u.10/A 

+36-72-533-300 
Fax: +36-1-345-8666 

Információkérés

Kaposvári osztály 7400 Kaposvár, Rákóczi 
tér 9-11. 

+36-1-229-8814 
Fax: +36-1-345-8666 

Információkérés

Szekszárdi osztály 7100 Szekszárd, 
Szentgáli Gy. u. 2. 

+36-74-510-958 
Fax: +36-74-511-021 

Információkérés

Miskolci főosztály 3527 Miskolc,  
Katalin u. 1. 

+36-46-518-200, 
Fax: +36-1-345-8675 

Információkérés

Egri osztály 3300 Eger,  
Grónay Sándor u. 3. 

+36-36-526-278 
Fax: +36-36-516-268 

Információkérés

Salgótarjáni osztály 3100 Salgótarján, 
Múzeum tér 1. 

+36-32-312-189 
+36-32-312-487 
+36-32-311-304 
Fax: +36-32-312-189 

Információkérés

Debreceni 
főosztály 

4029 Debrecen, Faraktár 
u. 29/b. 

+36-52-529-800, 
Fax:+36-1-345-8645  

Információkérés

Szolnoki osztály 5000 Szolnok,  
Kellner Gy. u. 2-4. 

+36-56-344-916, 
+36-56-422-604 
Fax: +36-56-372-148 

Információkérés

Nyíregyházi 
osztály 

4400 Nyíregyháza, 
Sóstói út 2-4. 

+36-42-406-853, 
+36-42-407-032 
Fax: +36-42-407-033 

Információkérés

Szegedi főosztály 6726 Szeged, Jobb fasor 
6-10. 

+36-62-623-800 
Fax: +36-1-345-8691 

Információkérés

Békéscsabai 
osztály 

5600 Békéscsaba, 
Kinizsi u. 4-6. 

+36-66-322-144 
+36-66-322-196 
Fax: +36-66-327-565 

Információkérés

Kecskeméti osztály 6000 Kecskemét,  
Irinyi u. 71. 

+36-76-484-540 
+36-76-484-820 
Fax: +36-76-482-248 

Információkérés
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