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1. MAGYARORSZÁG TERÜLETI BEOSZTÁSA ÉS TERÜLETI
SZÁMJELRENDSZERE
1.1. Magyarország közigazgatási területbeosztása, területi szintek
Magyarország területi, települési beosztásának 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 2015. január 1-jén:
főváros (fővárosi kerület)
megye
megyei jogú város
többi város
község
megye, főváros együtt
település (Budapesttel)

1
19
23
322
2 809
20
3 155

(23)

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.

A „Nomenclature des unités territoriales statistiques” francia elnevezés rövidítése, mely a területi statisztikai
egységek osztályozási rendszerét jelenti.
1
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Magyarország régiói
NUTS1
=nagyrégió
Közép-Magyarország

NUTS2
=tervezési statisztikai régió
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl

Dunántúl

Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország

Alföld és Észak

Észak-Alföld
Dél-Alföld

NUTS3
=megye
Budapest és
Pest megye
Fejér,
Komárom-Esztergom,
Veszprém megye
Győr-Moson-Sopron,
Vas,
Zala megye
Baranya,
Somogy,
Tolna megye
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves,
Nógrád megye
Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Bács-Kiskun,
Békés,
Csongrád megye

A statisztikai nagyrégiók, illetve a tervezési-statisztikai régiók kialakításával, valamint a
járások rendszerének bevezetésével a hazai területi osztályozási rendszer illeszkedik az
Európai Unió területi statisztikai osztályozásához, a NUTS-rendszerhez.
1. szint
2. szint
3. szint
1. lokális szint
2. lokális szint

statisztikai nagyrégiók
tervezési-statisztikai és fejlesztési régiók
megyék, főváros
járások
települések (városok + községek)

3 térképek>>
7
19+1
197
3 155

A járás a megye részét alkotó, annak felosztásával kialakított, települések
meghatározott csoportját magába foglaló közigazgatási területi egység Magyarországon.
2013. január 1-jétől megyénként 6–18, összesen 174 járás jött létre. A járások kialakításáról
és az ehhez kapcsolódó jogszabályok módosításáról, a helyi államigazgatási rendszer
megújításáról a 2012. július 7-étől hatályos, 2012. évi XCIII. törvény rendelkezik. A járási
hivatalok feladatait, illetékességi szabályait, szakigazgatási szerveit, szakmai irányításukat,
valamint a járási hivatalok székhelyét és illetékességi területét a 66/2015. (III. 30.)
Kormányrendelet szabályozza. A Kormányrendelet összesen 197 járás kialakításáról
rendelkezik, melyből 23 járás a fővárosban (a kerületeknek megfelelő területi beosztásban)
található.
Tovább>>

5

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. járások), valamint bizonyos
területeket lefedő, illetve lehatároló rendszereket (pl. üdülőkörzetek).
Területi számjel
A területi számjel két részből áll:
– településazonosító törzsszám
– csoportképző ismérvek sorozata
Fejezet
1.2.1.

Pozíció
1–5

1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.15.

6–11
6–7
8–9
10
11
12–13
14–17
18
19
20–25
26–29
30–32
33
34–35
36–37
38–39
40–41
42
43–49

Megnevezés
A településazonosító törzsszám,
ebből az 5. a CDV-szám
A területi jelzőszám:
A megyekód
A főváros kerületeinek kódja
A település jogállásának kódja
A megyeszékhely kódja
A jogállás 2005 kódja
A járás kódja
A statisztikai nagyrégió kódja
A régiókód
A közös önkormányzati hivatalok kódja
Az agglomeráció kódja
A mezőgazdasági tájkörzet kódja
A szőlőtermőtáj kódja
A borvidék kódja
Az idegenforgalmi régió kódja
A világörökségi helyszín kódja
A nemzeti park kódja
A falusi szállásadás lehetséges helyszíneinek kódja
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 statisztikai nagyrégió kódja
A települések statisztikai nagyrégiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.
A régiókód
A települések régiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.
A közös önkormányzati hivatalok kódja
A települések közös önkormányzati hivatalai fenntartását hatpozíciós 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.
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 járások szintjéig azonosítjuk a településeket.
A változások közzététele: az államigazgatási területi egységek körében, illetőleg a területi
jelzőszámban bekövetkező változásokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter rendeletben
teszi közzé.
Tovább>>
1.3. Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2016. 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, a
továbbvezetett lakónépességről és lakásszámról (2016. január 1-jén). A kiadvány egy-egy
fejezete tartalmazza továbbá a helységek KSH által kibocsátott településazonosító
törzsszámát, az 1990. január 2. és 2016. január 1. között bekövetkezett főbb területszervezési
változásokat, a 2016. január 1-jéig megalakult közös önkormányzati hivatalok, a 2016. január
1-jén működő nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 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
A járásokhoz tartozó helységek jegyzéke megyénként
A helységek betűrendes névsora

A Függelék tájékoztató jelleggel tartalmazza a kihirdetést követő önkormányzati általános
választás napjával hatályba lépő községgé nyilvánításról szóló köztársasági elnöki határozatok –
Magyar Közlönyben megjelent – szövegét.
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Megjelenési ideje: szeptember 1.
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 2016.
január 1-jei állapotnak megfelelően tartalmazza.
A helység alapadatai: 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, 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 2016. január 1-jén nemzetiségi önkormányzatot működtet, továbbá tájékoztató
jellegű információként a helység központi belterületének távhívó körzetszáma és
vasútállomása.
Magyarország térképvázlatán piros pont jelöli a helység elhelyezkedését.
A Népesség, lakásállomány, terület táblázat a helység lakónépességének és lakásainak
számáról, valamint területének nagyságáról ad évenkénti tájékoztatást 1990 és 2016 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 Földművelésügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozó Földmérési és
Távérzékelési Intézettől történő adatátvétel váltotta fel.
Nemzetiségi és vallási megoszlás: a 2011. évi népszámlálás során összeírt nemzetiségi
és vallási adatai következnek, a 2016. január 1-jei közigazgatási állapot szerint.
A Városrészek, településrészek táblázat a helység közigazgatási területéhez tartozó
településrészekre – központi belterületre, egyéb belterületre és külterületre – vonatkozóan
közöl (2011. évi) népszámlálási adatokat és tájékoztató jellegű információkat.
A Területszervezési változások felirat azokat a 1900. és 2016. 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).
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 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 grafikonok, 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,
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. Az első hat fejezet a NUTS 1, 2, 3 szintekre tartalmazza az adatokat.
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
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foglalkoznak a településhálózat néhány jellemzőjének a bemutatásával, a járások adatainak a
közlésével, valamint az Európai Unió régióinak főbb mutatóival.
Az internetes melléklet tartalma bővebb, mint a papíralapú köteté. A mellékleten
Excel-formátumban megtalálhatók a táblák, interaktív grafikonok, jelen kiadvány a területi
statisztikai információk elérhetőségéről, valamint a járások listája.
A Területi statisztikai évkönyv magyar és angol nyelven várhatóan decemberben 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 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. A
nemzetközi trendekkel összhangban 2015-től a megyei statisztikai évkönyvek nyomtatott
forma helyett elektronikus változatban érhetők el a felhasználók számára.
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 járási területbeosztása. A kiadvány végén
lévő módszertan és fogalomtár az adatok értelmezését szolgálja.
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, valamint az
elektronikus változat mellett nyomtatott változata is elérhető. 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, grafikonokkal szemléltetjük, az adatok megértését
módszertani magyarázatokkal segítjük.
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A statisztikai zsebkönyv csak magyar nyelven készül.
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 járások 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.
2004. január óta a folyóirat cikkei teljes terjedelmükben olvashatók az interneten, és
letölthetők a KSH honlapjáról (Folyóiratok menüpont).
Szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Szaló Péter
Főszerkesztő: Dr. Tóth Géza.
Tovább>>
2.5. Egyéb területi kiadványok
Több régióra vonatkozó letölthető kiadványok
TÉR-KÉP, 2015
A TÉR-KÉP, 2015 című kiadvány egy újonnan indított kiadványsorozat második kötete.
Célja, hogy – címéhez igazodva – elsősorban tematikus térképeken, diagramokon, illetve
infografikákon keresztül mutassa be az európai és a hazai térszerkezetben meglévő
egyenlőtlenségeket, illetve azokat a társadalmi, gazdasági és környezeti változásokat valamint
hosszú távú folyamatokat, amelyek hatással vannak e különbségek alakulására. Az ábrázolt
folyamatok és jelenségek hátterének megértését rövid szöveges elemzések segítik.
A kiadvány felépítésében és az általa vizsgált területegységek tekintetében az európai és
magyar fejlesztéspolitikai dokumentumokat veszi alapul. A nemzetközi kitekintés után
Magyarország esetében a legtöbb témakör a járások között meglévő különbségekre fókuszál.
A jelenlegi kötetben kiemelt témaként – tekintettel a forgalom 2015 óta tartó élénkülésére – a
lakáspiaci folyamatok (lakásépítések, lakáseladások, lakásárak) területi egyenlőtlenségei
kerültek a középpontba.
Folytatjuk az Országgyűlés által 2014-ben elfogadott Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) megnevezett kiemelt térségek vizsgálatát is, az idei
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kiadványban három térség (aprófalvas térségek, Cserehát, Ormánság) bemutatása is helyet
kap.
Tovább>>
Az ingázás kiemelt célpontjai
A lakosság egészére kiterjedő népszámlálási felvételek lehetőséget adnak a munkaerő
térbeli mobilitásának (mozgásának) sokoldalú vizsgálatára. A 2011. évi népszámlálás felvételi
programja kiemelten kezelte ezt a kérdéskört, biztosítva a naponta ingázók demográfiai,
foglalkozási összetételének részletes elemzési lehetőségét, az ingázásra fordított idő, a
településeken belüli és az azok közötti munkaerőmozgás főbb jellemzőinek vizsgálatát. A
kiadvány a legnagyobb ingázási központok bemutatására fókuszál. A napi ingázás jelentősége
a nagyvárosok és a vonzási körzetükbe tartozó települések viszonylatában kiemelkedő,
különösen erőteljes Budapest és a környezetébe tartozó agglomerációs térség vonatkozásában.
Budapest és a megyei jogú városok az ingázók négytizedét fogadják, jelentős a
vonzáskörzetük, melyek lehatárolása, jellemzőinek feltárása a kiadvány fő célkitűzése.
Emellett bemutatja a kiadvány az ingázás további fontosabb belföldi célpontjait, ahol a
bejárók száma eléri a 2000 főt, és együttesen az ingázók kéttizedét foglalkoztatják.
Tovább>>
Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2015
A nyugdíjrendszer adatainak megjelenését már több éve a szakmai szervezetek, a
média és a magánszemélyek élénk érdeklődése kíséri. A kiadvány bemutatja az ellátottak
számának és az ellátásokra fordított összegeknek az időbeli alakulását, változását és területi
különbségeit. A kiadvány a legfontosabb, a nyugdíjrendszert és az időskort érintő mutatóiról
európai összevetésben is képet ad.
Tovább>>
Népszámlálás 2011 – 20. A külterületen élők társadalmi, gazdasági jellemzői
A rendszerváltásig jelentősen, a kilencvenes években mérsékeltebben csökkent a
külterületi népesség száma, majd a 2001. évi népszámlálást követően növekedésnek indult.
Érdemes megvizsgálni, hogy mi lehet e növekedés hátterében. Elemzésünkben az ország
külterületen élő népességének társadalmi és gazdasági életkörülményeit mutatjuk be a 2011.
évi népszámlálás adatai alapján.
Tovább>>
Az önkéntes munka jellemzői
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), valamint a Johns Hopkins Egyetem által
az önkéntes munka mérésére kidolgozott módszertani kézikönyv ajánlásait a KSH az elsők
között adaptálta, s ezekkel összhangban 2011 III. negyedévében a Munkaerő-felmérés
(továbbiakban MEF) lakossági kikérdezésen alapuló felvételhez kapcsolódóan „Önkéntes
munka” címmel kiegészítő felvételt hajtott végre. Ennek keretében képet kaphattunk mind a
formális (szervezeteken keresztül, szervezetek javára), mind az informális (közvetlenül, nem
szervezetekhez kapcsolódó) önkéntesek tevékenységéről. A változások nyomon követése
érdekében, illetve a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 időszakra tervezett feladataival
összhangban 2014 I. negyedévében ismételten ebben a témakörben kapcsolódott kiegészítő
felvétel a MEF-alapadatgyűjtéshez. Az önkéntesség az emberek társadalmi helyzetével,
demográfiai jellemzőivel szoros összefüggésben van. A sajátosságok feltérképezésekor
elkülönítési szempontnak tekintjük, hogy ez a fajta társadalmi felelősség- és szerepvállalás,
értékteremtés milyen formában valósul meg; a valamilyen szempontból támogatásra szoruló,
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illetve az idejét, munkáját adományozó közötti közvetlen kapcsolat révén, vagy pedig
valamiféle intézményesült formában, szervezeten keresztül, szervezet javára végzett
tevékenység által. A kiadványban az önkéntes munkát végzők jellemzőit, illetőleg az
önkéntes munka értékének a becslését – a becslés annak érdekében készült, hogy képet
kapjunk arról, hogy milyen mértékben járult hozzá a magyarországi önkéntes munka az
ország gazdasági és társadalmi teljesítményéhez – elemezzük.
Tovább>>
Ingatlanadattár, magyarországi lakásárak, 2005–2015
A kiadvány a lakáspiaci adásvételek legfontosabb jellemzőit mutatja be. Tájékoztat
egy-egy megye, település vagy városi utca egy évben eladott lakásainak átlagos
négyzetméteráráról. Ahol a helyi lakáspiaci forgalom nagysága megengedi, adatainkat
épülettípusokra bontva is ismertetjük. Az olvasók a legfrissebb adatok mellett a megelőző
évek azonos szerkezetben közölt összesítései alapján a lakásárak és a lakáspiaci forgalom
hosszabb távú alakulásáról is képet alkothatnak.
Tovább>>
Nők és férfiak Magyarországon, 2015
A nők és a férfiak helyzete közötti eltéréseket bemutató táblázatoknál feltüntetjük a
KSH-n kívüli adatforrásokat, a tárgyévet vagy az idősort, valamint a rendelkezésre álló
társadalmi-demográfiai ismérveket európai összehasonlításban is. Az egyes fejezetek az
időbeli visszatekintés és a különböző társadalmi-demográfiai jellemzővel kombinált aktuális
adatok mellett – ha volt ilyen forrás – az európai országok adatait is bemutatják. A KSH
adatgyűjtései, több hazai és európai kiadvány, továbbá internetes közlés (Eurostat, OECD)
segítette az adatok frissítését. Jó néhány mutatószámnál megfigyelhető, hogy a társadalmi
jólét növekedésével csökkennek, a jólét magasabb szintjén élő országokban pedig kisebbek a
nemek közötti különbségek. A nők és férfiak helyzetének, lehetőségeinek számos területen
mérhető egyenlőtlensége jelentős mértékben függ az adott ország gazdasági szerkezetétől, a
foglalkoztatottság mértékétől és a keresetek színvonalától.
Tovább>>
A halandóság földrajzi különbségei Magyarországon, 2015
A kiadvány bemutatja, hogy lakóhely szerint hogyan alakulnak a halandóság
különbségei Magyarországon. Adatokat közöl arról, hogyan 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
kiadvány a halandósági táblák adatsorait tartalmazza a 2015-ös évről. Képet ad a férfi-, illetve
a női népesség halandósági különbségeiről. Adatai felhasználhatók a döntéshozásban, továbbá
értékes információkat tartalmaznak a tudományos kutatás számára is.
Tovább>>
Helyzetkép a kisgyermekek napközbeni ellátásairól, 2015 – Alapvető változások előtt
A kisgyermekek, így elsősorban a három éven aluliak napközbeni ellátásának
biztosítását a gyermekvédelmi törvény a települési, valamint a fővárosi kerületi
önkormányzatok feladataként írja elő. A több mint másfél évszázados múltra visszatekintő
bölcsődei ellátást csak a 10 ezer főnél népesebb településeken kell kötelezően biztosítani,
ezért a feladatellátást a kisebb településekhez tartozó önkormányzatok könnyebben
megszervezhető intézménytípusok működtetésével, valamint önkormányzati társulás útján,
esetleg civil vagy egyházi fenntartó bevonásával próbálják megoldani. 2015-ben 2446
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településen 63 480 három éven aluli gyermeknek – a korosztály 23%-ának – nem volt
hozzáférhető a napközbeni ellátás semmilyen formája helyben.
Tovább>>
Kutatás-fejlesztés, 2015
A szektorok szerinti bontásban a hazai kutató-fejlesztő helyek főbb adatait tartalmazó
kiadványunk bemutatja a K+F-személyzet számának alakulását és a különböző munkakörök,
nemek, kor valamint iskolai végzettség szerinti megoszlását. Elemezzük a kutatás-fejlesztés
ráfordításait és azok forrásait. A vállalkozási szektort a tudományági és gazdálkodási forma
szerinti csoportosításon túl TEÁOR, létszám-kategória, valamint tulajdonosok szerinti
bontásban is vizsgáljuk. A legfontosabb jellemzőket területi, megyék és régiók szerinti
részletezésben is közöljük.
Tovább>>
A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2015
A kiadvány a hazai agrárium éves teljesítményét mutatja be. A kibocsátási és
ráfordítási adatok mellett a földhasználat, a növénytermesztés, az állattenyésztés jellemzőit is
ismerteti, és EU-s adatok segítségével nemzetközi környezetben értékeli a mezőgazdaság
eredményeit.
Tovább>>
Mezőgazdasági termőföld árak és bérleti díjak, 2015
A kiadvány bemutatja az országos termőföldárakat és földbérleti díjakat művelési ágak
szerint. Tájékoztatást ad arról, hogyan alakult a termőföld értékesítés volumene és az
értékesített terület megoszlása az egyes művelési ágak között országos és megyei szinten. A
szántó művelési ág esetében áttekintést ad a régiós és megyei termőföldárak és földbérleti
díjak alakulásáról.
Tovább>>
A települések infrastrukturális ellátottsága, 2015
A kiadvány az energiaellátás, 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
Fókuszban Budapest és a megyék
Az új, webre szerkesztett kiadvány az évközi területi adatokat tartalmazó eddigi
„Statisztikai Tájékoztató” sorozat – 2013 IV. negyedévi tárgyidőszakkal bezáróan megjelent,
a honlapunkról PDF-formátumban ingyenesen letölthető – kiadványait váltja fel.
A felhasználóbarát tájékoztatás érdekében az eddigi hagyományos, megyénként külön-külön
elérhető kiadvány helyett, negyedévről negyedévre önálló webfelületen tájékozódhatnak az
érdeklődők a főváros, valamint a 19 megye társadalmi-gazdasági helyzetének alakulásáról,
amely interaktív grafikonjaival és rövid, lényegre törő magyarázataival az egyes témakörök
megyénkénti áttekintése mellett azok összehasonlítására is lehetőséget biztosít. Ezen kívül a
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megyénként kiválasztott témakörök nyomtatható változatát is felhasználóink rendelkezésére
bocsátjuk. E felületen megyénként és témakörönként is lehet választani, továbbá
negyedévente frissülő, Excel-formátumban letölthető táblaanyag is segíti a tájékozódást,
valamint az adatok további felhasználását. A kiadvány felületéről közvetlen átjárást
biztosítunk a KSH területi adatokat is tartalmazó statikus (STADAT) és dinamikus
(Tájékoztatási adatbázis) adatbázisaihoz, valamint a módszertani tudnivalókhoz és a
kiadványarchívumhoz is.
Tovább>>
Egyéb régiós (megyei) kiadványok
Turizmusgazdaság a Balaton idegenforgalmi régióban
A Balaton idegenforgalmi régió hazánk második legnépszerűbb idegenforgalmi
célterülete, évente több millió magyar és külföldi turista keresi fel, veszi igénybe a
szálláshelyeket, vagy csak egyszerűen megtekinti az idegenforgalmi régió egy-egy
látványosságát. A korábbi években a balatoni idegenforgalomról csak a kereskedelmi
szálláshelyek adatai révén esett szó. Ez a kiadvány azonban más módon közelíti meg a
turizmust: az idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával foglalkozó
vállalkozásokra fókuszálva az idegenforgalmat mint gazdasági ágat mutatja be. Az elemzés
során a balatoni turizmusgazdaságban érdekelt vállalkozások összetételét, eredményességét,
beruházásait, hozzáadott értékét és a foglalkoztatásban betöltött szerepét mutatja be. Az
adatokat hosszabb időtávban (2008 és 2014 között) vizsgálva lehetőség nyílt arra is, hogy a
gazdasági válságnak az idegenforgalomhoz közvetlenül és közvetve kötődő vállalkozásaira
gyakorolt hatását is szemlélteti. Az utolsó fejezet összefoglalja a Balaton régióban működő
kereskedelmi és egyéb (korábbi elnevezéssel magán-) szálláshelyek legfrissebb, 2014. évi
kapacitás-, vendégforgalmi és bevételi adatait, valamint rövid áttekintést ad a 2008 és 2014
között bekövetkezett változásokról.
Tovább>>
Fókuszban a főszezon – a Balaton idegenforgalmi régió vendégforgalma, 2016. június–
augusztus
Az elemzés a Balaton üdülőkörzet legfontosabb turisztikai adatait (a kereskedelmi
szálláshelyi vendégek és vendégéjszakák száma szállástípusok, illetve küldő országok szerint,
kapacitáskihasználtság, szállásdíj-bevétel, szobaátlagár) ismerteti. Az elemzésben a főszezoni
hónapok forgalmát emeljük ki.
Tovább>>
A Centrope régióban élők jellemzői
A Centrope régió négy ország, Ausztria, Csehország, Magyarország és Szlovákia határ
menti térségeit öleli fel. Területét Kelet-Ausztria, Dél-Morvaország, Nyugat-Magyarország,
valamint Nyugat-Szlovákia alkotják Jelen kiadványunk célja, hogy a közös adatbázisban
rendelkezésre álló adatok segítségével képet adjunk a Centrope régióban élő népesség
jellemzőiről, a térségen belül fellelhető azonosságokról és különbségekről.
Tovább>>
EuRegio in Zahlen – Eu-régió számokban
Az Európai Unió megkülönböztetett figyelmet szentel az országhatár mentén fekvő
régiók együttműködésének. A hagyományos történelmi, kulturális szálak mellett ez is
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indokolttá tette, hogy Burgenland és Nyugat-Dunántúl a közös feladatok megoldására, az
együttműködést intézményesítve közösséget hozzon létre Eurégió West/Nyugat-Pannónia
elnevezéssel. A térséget jellemző főbb adatokat, mutatókat tartalmazó kiadványt először
2000-ben jelentettük meg, ezt 2003-ban, 2005-ben, 2007-ben és 2011-ben újabbak követtek.
Jelen kötetünk a hatodik a sorozatban. A legfrissebb információk alapján olvasóink nyomon
követhetik az elmúlt években bekövetkezett változásokat.
Tovább>>
Magyarország borvidékei, 2014
Kiadványunk hazánk 22 borvidékét mutatja be a statisztikai adatokon keresztül,
többféle megközelítésben, különös tekintettel a vendéglátás, turizmus témakörére. A
borvidékek azonos terjedelemben kaptak helyet kiadványban.
Tovább>>
A világörökség részét képező Tokaji borvidék
A Tokaji borvidék különleges helyet foglal el a magyar borvidékek között,
Magyarországon a legismertebb. Az itt készült borok, köztük a tokaji aszú talán a leghíresebb
magyar bor, több évszázados márka, magyar különlegesség, hungarikum. Az UNESCO
Világörökség Bizottsága 2002-ben Budapesten tartott ülésén fogadta el azt a felterjesztést,
ami a világörökség részévé tette a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtájat. A kiadvány
célja, hogy bemutassuk e borvidék természeti adottságait, történelmét, társadalmi viszonyait,
szőlő- és bortermelését, illetve turisztikai adottságait.
Tovább>>
Az Alföld élelmiszer-gazdasága
A kiadvány célja a mezőgazdaság és az élelmiszeripar alföldi jelentőségének,
egymásra épülésének, egymáshoz illeszkedésének a bemutatása. Az Alföld élelmiszergazdaságát, mint a térség mezőgazdaságának és élelmiszeriparának együttesét pozícionálja az
ország élelmiszer-gazdaságán és az Alföld gazdaságán belül. Bemutatja a tájegység
mezőgazdasági adottságait, illetve az Alföld agráriumának kereteit, szerkezetét. A felvásárlási
adatok segítségével főbb árunövényenként és állati termékenként vizsgálja azt, hogy a térség
mezőgazdaságának kínálata és az élelmiszer-feldolgozók kereslete mennyire fedi egymást.
Áttekinti az Alföld élelmiszeriparának termelési, foglalkoztatási és szervezeti jellemzőit,
kitérve az alágazatonkénti jellemzőkre.
Tovább>>
A komplex programmal fejlesztendő járások jellemzői, 2014
A járások területi fejlettség szerinti aktuális besorolását kormányrendelet rögzíti. A
kedvezményezettségi kategóriáknak elsősorban a fejlesztési támogatások felhasználása
szempontjából van jelentőségük. A jogszabály kedvezményezettnek azokat a járásokat tekinti,
amelyek fejlettségi szintje nem éri el az átlagost. Ezen belül kiemelten kezeli, fejlesztendőnek
minősíti a legkevésbé fejletteket, ahol az ország lakónépességének 15%-a él. A
kormányrendelet a fejlesztendőkön belül is elkülöníti a fejlettségi rangsor legvégén szereplő,
komplex programmal fejlesztendő járásokat, amelyek lakossága az ország népességének 10%át foglalja magába. A kiadvány egyrészt a komplex programmal fejlesztendő járások
átlagostól eltérő jellemzőit, az ezek közötti összefüggéseket mutatja be. Másrészt a csoporton
belüli különbségeket is vizsgálja, mivel a komplex programmal fejlesztendő járások több
szempontból heterogének.
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 adatbázis kezelő 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 2015. 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;
 kereskedelem;
 lakásállomány, -építés, -megszűnés;
 kommunális ellátás;
 egészségügy, szociális ellátás;
 oktatás;
 kultúra;
 gazdasági szervezetek, nonprofit szektor;
 posta, távközlés, gépjármű-állomány;
 nyilvántartott álláskeresők;
 önkormányzati segélyezés;
 igazságszolgáltatás (csak a Belügyminisztérium engedélye alapján adható ki.);
 közúti közlekedési balesetek.
– az előbbiek mellett a városokra vonatkozóan
 kereskedelem;
 önkormányzati ingatlankezelés;
 közlekedés;
 kultúra;
– népszámlálási adatok valamennyi településre
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népesség;
háztartás, család;
lakásállomány;
foglalkoztatottság.

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.
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
rendszert biztosítson, amely on-line lekérdezéssel, illetve adattermékként képes kielégíteni a
felmerülő igényeket.
Az MR-STAR több mint 20 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;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

építőipar;
mezőgazdaság;
gazdasági szervezetek;
nyilvántartott álláskeresők;
közlekedés, szállítás, posta, távközlés;
munkaerő-felmérés;
szociális ellátás, társadalombiztosítás;
munkaügy;
lakosság jövedelme és fogyasztása;
kutatás, fejlesztés;
GDP;
személysérüléses közúti közlekedési balesetek.

Az MR-STAR adattartalmát évente frissítjük. A mutatókör fejlesztése folyamatos. A
rendszerben 2015-re, egyes esetekben 2014-re vonatkozóan az alábbi mutatók érhetőek el.
Tovább>>
3.4. Tájékoztatási adatbázis
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 homogén adatkörei. Ezekből a
felhasználó saját maga állíthat össze táblázatokat és végezhet lekérdezéseket az általa
meghatározott dimenziók és hierarchia szerint. A megjelenített táblák tetszőlegesen
átrendezhetők és módosíthatók, melyek elmenthetők, kinyomtathatók vagy Excel- és PDFformátumban exportálhatók. Az adatbázis lehetőséget nyújt az adatok grafikonon történő
ábrázolására is.
Tovább>>
3.5. URBAN AUDIT
Az Urban Audit az Eurostat által a nemzeti statisztikai hivatalok közreműködésével
létrehozott városstatisztikai adatbázis. Az adatbázisban négy területi szinten találhatók adatok:
városok (City), a városok és az azokkal egybefüggő, azok adminisztratív határain túlnyúló
nagy népsűrűségű területek (Greater city), valamint a funkcionális várostérségek (Functional
urban area- FUA).
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
- Népesség
- Állampolgárság
- Háztartások
Társadalom
- Lakás
- Egészségügy
- Bűnözés
Gazdaság
- Foglalkoztatás, munkaerőpiac
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- Gazdasági aktivitás
- Jövedelmi egyenlőtlenségek, szegénység
Társadalmi részvétel
- Választások
- Helyi közigazgatás
Oktatás
- Oktatás, nevelés
- Iskolázottság
Környezet
- Éghajlat, földrajz
- Levegőminőség, zajterhelés
- Vízgazdálkodás
- Hulladékgazdálkodás
- Földhasználat
Közlekedés, utazási szokások
- Közlekedés, utazási szokások
Információs társadalom
- Felhasználók, infrastruktúra
- Helyi e-Kormányzás
- IKT szektor
Kultúra, szabadidő
- Kultúra, szabadidő
- Turizmus.
Az Urban Audit adatbázisban a fenti részletes tagolásban 1989-től 2014-ig tartó időszakra
vonatkozó városi adatokat találja meg az érdeklődő.
A városi statisztikák, az adatgyűjtéshez kapcsolódó, a városlakók szubjektív véleményét
felmérő felvétel adatai, a városok és egyéb az adatgyűjtés során használt területi tipológiák,
illetve egyéb metainformációk, valamint a témával kapcsolatos publikációk az Eurostat
honlapján az általános és regionális statisztikák menüpont alatt, a városi statisztikák aloldalon
a http://ec.europa.eu/eurostat/web/cities/overview webcímen találhatók meg.

22

