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A CentropeMAP és a CentropeSTATISTICS egy 
határokon átnyúló földrajzi és statisztikai adatbázis-
sal kapcsolódik egymáshoz. Ez az adatbank lassan, 
de folyamatosan fejlődik. A partnerrégiók szakértői 
félévente találkoznak, hogy a további bővítéseket 
koordinálják. 
Egy ilyen adatbázis fejlesztése több okból kifo-
lyólag sem egyszerű: minden bekerülő adatot meg 
kell vizsgálni módszertani és összehasonlíthatósági 
szempontból. Ez a statisztikai adatoknál különösen 
fontos, mert biztosítani kell, hogy a különböző or
szágok által gyűjtött adatok egységes módon ké
szüljenek, mielőtt azokat közös táblázatokba foglal-
hatnánk. 
A helyzet szemlátomást javul, hiszen a partnerrégi-
ók statisztikai hivatalai az Európai Unió Statisztikai 
Hivatalának (EUROSTAT) irányelveit követik annak 
érdekében, hogy a különböző régiókból származó 
adatok minél inkább összehasonlíthatóak legyenek.  
Az EUROSTAT számos adata azonban település szin-
ten nem áll rendelkezésre. Az országos vagy megyei 
(NUTS3) szintű adatok páneurópai szemléletet 
tükröznek, viszont a Centrope régióról nem adnak 
részletes képet.

Perspektívák

A CentropeMAP és a CentropeSTATISTICS 
projekt a PGO (Plannungsgemeinschaft Ost), 
valamint a burgenlandi, az alsó-ausztriai, a 
bécsi, a cseh, a magyar és a szlovák partnerek 
együttműködésén alapul, akik mind a földrajzi, 
mind a statisztikai adatokat rendelkezésre 
bocsátják.

Kapcsolat:
Planungsgemeinschaft Ost
Rockhgasse 6/3
Bécs 1010
Ausztria

T: +43 1 533 44 30
F: +43 1 533 44 30 – 24
M: post.pgo@noel.gv.at
W: www.planungsgemeinschaftost.at

Kapcsolat

CentropeMAP partnerek

CentropeSTATISTICS partnerek
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Készítsen saját térképeket online!

Határokon átnyúló
statisztikai adatbázis

www.centropemap.org
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A Centrope régió Ausztria, a Cseh Köz-
társaság, Magyarország és Szlovákia 
határterületein fekszik. Az együttműködés 
célja, hogy elősegítse az évtizedekig po-
litikailag széttagolt területek kulturá-
lis, ökológiai és gazdasági fejlődését, 
felzárkózását. 
A CentropeMAP geoportált 2005ben 
hoztuk létre azért, hogy a tervezők és a 
döntéshozók számára jobb képet nyújt-
sunk a Centrope régió helyzetéről. A felü-
lethez rövidesen egy statisztikai adatbá-
zist kapcsoltunk, így az adatok azonnal 
és könnyen szemléletes térképekké, gra-
fikonokká alakíthatók. 

Bevezetés

A CentropeMAP egy online portál. Ez azt jelenti, hogy a 
webes térképi szolgáltatás (WMS) a felhasználók számára 
elérhetővé teszi a Centrope régió teljes területéről 
összegyűjtött adatokat.
A CentropeMAP olyan adatokra helyezi a hangsúlyt, 
melyek iránt a területfejlesztés és a hasonló szakterü-
letek jelentős érdeklődést mutatnak. Az információk a 
következő témaköröket ölelik fel: természetvédelmi te-
rületek, határok, domborzati viszonyok, alaptérképek, 
tavak, folyók, tervezési adatok, struktúra és közlekedés.
Keresse fel a http://map.centropemap.org oldalt, és 
próbálja ki!

CentropeMAP

A tervezők és döntéshozók számára a 
térképek segítséget nyújtanak. Egy ré-
gió megismeréséhez a statisztikai ada-
tok nélkülözhetetlenek, ezért fontos azok 
térképekkel történő közvetlen összekap-
csolása. 
A CentropeSTATISTICS nem csupán előre 
elkészített tematikus térképeket tartal-
maz, hanem egy ún. szakértői (expert) 
felületet is biztosít, amely a határokon át-
nyúló statisztikai adatbázishoz való teljes 
körű hozzáférést tesz lehetővé. Az adatok 
ily módon letölthetőek, továbbá a Cent
ropeMAPen kívül is felhasználhatók. 
A tematikus térképek előállítása során 
néhány tartalmi beállítást is végrehajtha-
tunk (méret, szín, diagramtípus, jelma-
gyarázat…)
Szinte minden témát idősorban gyűjtöt
tünk össze, így a régió fejlődése 2001 óta 
folyamatosan nyomon követhető. Az ada-
tok különböző témákban elérhetők, úgy 
mint népesség, népmozgalom, vándorlás, 
népesség előrejelzés, földterület, oktatási 
statisztika, turizmus.

CentropeSTATISTICS

A CentropeSTATISTICS adatokat tar-
talmaz: az ausztriai AlsóAusztria, 
Bécs és Burgenland tartományokról, 
a cseh Jihocesky, Jihomoravsky és 
Vysocina régiókról, a magyar Győr
MosonSopron és Vas megyékről, 
valamint a szlovák Nagyszombat és 
Pozsony régiókról.

Régiók

A geoportál közvetlen elérhetősége:
http://map.centropemap.org


