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A gazdasági és társadalmi kohézió számszerűsítésének egyik eszköze a regionális 
mutatók szóródásának kiszámítása, vagyis annak vizsgálata, mennyire egyenletes 
különböző mutatók eloszlása a régiókban. A regionális adatok többek között alapul 
szolgálnak a strukturális alapok pénzeszközeinek elosztásánál. 

A területi egységek unióban használt osztályozása, a NUTS (Nomenclature des Unités 
Territoriales Statistiques) háromszintű nómenklatúra (a 3 a legkisebb, az 1 a legnagyobb), 
amely szintek fölött a 0. szint az országok területének felel meg. A jelenlegi NUTS-rendszer 
2008. január 1. óta hatályos, és a két új tagállam regionális lehatárolásainak megváltoztatása 
mellett más változtatásokat is belefoglaltak (például Dániára, Szlovéniára vonatkozóan). A 
27 tagállam területe jelenleg 97 NUTS 1 szintű nagyrégióból, 271 NUTS 2 szintű régióból és 
1303 NUTS 3-szintű területegységből áll. Az Európai Uniós tagállamok mellett az összes 
EFTA-tagállamnak, valamint a tagjelölt országoknak van statisztikai régiós beosztása, mely 
hasonló az EU területi osztályozási rendszeréhez. 

A NUTS-rendszer a következő alsó és felső küszöbértékek között állapítja meg a NUTS-
régiók átlagos méretét a lakosságszám vonatkozásában:

Szint Alsó határ Felső határ
NUTS1 3 millió 7 millió 
NUTS2 800 000 3 millió 
NUTS3 150 000 800 000 

 
Léteznek ezen szint alatti területegységek is, ezeket Local Administrative Unit, helyi 

közigazgatási egység néven sorolták be a területegységek közé. A LAU1 szint felelt meg 
korábban a NUTS4, a LAU2 a korábbi NUTS5 szintnek. 
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 Ismertető a rendelkezésre álló adatokról 

Regionális adatok a következő témákban állnak rendelkezésre: 
• Terület 
• Népesség, népmozgalom 
• Nemzeti számlák 
• Mezőgazdaság 
• Oktatás 
• Tudomány és technológia 
• Strukturális üzleti statisztika 
• Egészségügy 
• Turizmus 
• Szállítás, közlekedés 
• Munkaerőpiac 
• Munkaerő-költség 
• Információstatisztika 

 
Ezek nagy része NUTS 2 szintű területegységekre áll rendelkezésre, NUTS 3 szinten a 

következő témákban találhatunk adatot: 
• mezőgazdasági üzemek adatai 
• terület, népesség, népmozgalmi arányszámok, népsűrűség, népszámlálási  

adatok 
• nemzeti számla (GDP-) adatok, foglalkoztatottság 
• turizmus: szálláshelyi kapacitások 
• munkaerőpiac: aktívak száma, munkanélküliek száma és munkanélküliségi 

ráta, foglalkoztatási és munkanélküliségi ráták szóródása 
 

 Részletes módszertani háttér 
A területi statisztika módszertana általában nem elválasztható az egyes adatokhoz, 

szakstatisztikákhoz kapcsolódó módszertani ismeretektől. Ugyanakkor léteznek egyéb 
tudnivalók, amelyek specifikusan csak a területi adatok esetén értelmezhetők. 

Regionális statisztika – linkgyűjtemény és részletes magyarázatok
NUTS-rendszer: nemzeti megnevezések, területegységek száma országonként
European Regional and Urban Statistics – Reference guide

 Adatok 
Adatbázis
Kapcsolódó kész táblák  

 Külső adatforrások 
OECD – Regional, Rural and Urban Development

 Kiadványok 
Eurostat Regional Yearbook 2009
Regional GDP per inhabitant in 2007 (News Release)
Eurostat Regional Yearbook 2009 – From A for Abruzzo to Z for Zuid-Holland (News 

Relase)
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/correspondence_tables/national_structures_eu
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-10-008
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/main_tables
http://www.oecd.org/statisticsdata/0,3381,en_2649_37429_1_119656_1_1_37429,00.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-HA-09-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-18022010-AP/EN/1-18022010-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-01102009-BP/EN/1-01102009-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-01102009-BP/EN/1-01102009-BP-EN.PDF

