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Elérhetők a 2011. évi népszámlálási adatok

CentropeMAP

A CentropeSTATISTCS partnerek (Alsó-Ausztria, Bécs, Burgenland, Csehország,
Magyarország és Szlovákia) folyamatosan frissítik a közös adatbázist. A nyilvánosság
számára már számos témakörben elérhetők a népszámlálási adatok a CentropeSTATISTICS Expert Mode felületén keresztül.
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CentropeSTATISTICS
A PGO és a MULTIMEDIAPLAN.AT
együttműködésében
készülő projekt

www.centropemap.org

Minden adat, térkép és
diagram a www.centropemap.org geoportál
részét képezi, illetve a
cseh, a magyar, a szlovák, a burgenlandi, az
alsó ausztriai és a bécsi statisztikai hivatalok
bocsátották rendelkezésre.
A
hírlevél
továbbterjesztését kifejezetten ajánljuk!

2014. novembere óta a 2011.
évi népszámlálás nyolc témaköre
hozzáférhető.
Családi állapot: a tábla a települések népességének családi
állapotát részletezi nőtlen/hajadon, házas, elvált és özvegy kategóriák szerint.
Iskolázottság: a tábla a települések népességének legmagasabb iskolai végzettségét mutatja be ISCED (International
Standard Classification of Education) kategóriák szerint.
Gazdasági aktivitás: ez a tábla
megmutatja, hogy hány foglalkoztatott, munkanélküli, vagy
gazdaságilag inaktív személy él a
településen.
A gazdaságilag aktív népesség részletezése: a foglalkoztatók, foglalkoztatottak, az önálló
vállalkozók és segítő családtagok
számát és arányát mutatja be.
Ingázás: a tábla megmutatja, hogy hány személy jár a településre dolgozni, és hányan ingáznak máshová.
Lakásállomány építési év
szerint: a tábla megmutatja a
települések lakásállományának
összetételét az építés évtizede
szerint (1961 óta).
Állampolgárság:
a
tábla
a
települések
népességének
állampolgárság szerinti összetételét mutatja be. A Centrope
régiókra fókuszálva a kategóriák
a következők: osztrák, cseh, magyar, szlovák, európai uniós,
valamint többi állampolgárság.
A
2011.
évi
népszámlálás tábláinak minden adata
letölthető, illetve lehetőség van
tematikus térképek és különböző
diagramok készítésére (a 3. oldalon több példa látható a CentropeSTATISTICS web felületének
használatáról).
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Térkép: Munkanélküliek a foglalkoztatottak és a munkanélküliek (azaz a gazdaságilag aktív népesség) százalékában, 2011. Diagram: Lakásállomány az építés éve szerint
Fertőszentmiklóson (Magyarország)
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Open Governmental Data Ausztriában
A basemep.at-ról
A basemap.at kilenc osztrák tartomány (geoland.
at), az ITS Bécsi Régió (GIP.at működtetője), valamint a Bécsi Műszaki Egyetem együttműködésének
eredménye. A projektet részben a Klíma- és Energia
Alap finanszírozza, az innovációs környezetvédelmi és hatékony mobilitás támogatási programon
keresztül.
2012–2013-ban a projekt szervezet megteremtette a nyilvános web alkalmazás alapját, amely
2014-ben mindenki számára elérhetővé vált. Azóta
számos hivatalos eljárásban alkalmazták. Ezen kívül
a felület magán- és üzleti célra is felhasználható az
osztrák Open Government Data feltételei szerint.
Alapadatok
A basemap.at egy olyan országos úthálózati térképi alkalmazás, amely a kilenc osztrák tartomány
és partnereik, különösen az Osztrák Városszövetség
és a GIP.at közigazgatási adatain alapul.
A partnerek által kéthavonta frissített adatokat
tartalmazó térkép egész Ausztriát lefedi. A térképeket és az alapadatokat folyamatosan frissítik és javítják, ezért a jövőben nem csupán a tartalom, a térképi
megjelenítés is változhat.
Hozzáférés a felülethez
A basemat.at előkészített, rácsadatokon alapuló
térképi alkalmazás (Web Mercator Auxiliary Sphere),
ami kompatibilis a legtöbb térképszerkesztővel, mint
pl. az Open Street Map, Google Maps vagy a Bing
Maps.
Az alkalmazás az OGC-nek megfelelő OpenGIS
Web Map Tile 1.0.0 (WMTS)-ként áll rendelkezésre.
Linkek
http://www.basemap.at/wmts/1.0.0/WMTS-Capabilities.xml
http://www.basemap.at/wmts/1.0.0/WMTS-Capabilities-arcmap.xml (especially for ArcGIS 10.1)
Metaadatok
A basemap.at metaadatai
az osztrák OGD felületen, a
data.gv.at címen érhetők el.
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Új funkciók a
CentropeSTATISTICS
felületen
Könnyebb, felhasználóbarát munkakörnyezet
A felhasználóbarát táblák lehetővé teszik a határon átnyúló statisztikai adatbázis két vagy több
táblájának kombinációját – pl. a munkanélküliek számát a teljes népességgel, vagy a gazdasági
aktivitás összevont gazdasági ágak szerinti adatait az iskolázottsággal. A felhasználói táblákat ez idáig csak a munkafelületen
lehetett elérni és a CentropeSTATISTICS bezárásával elvesztek. Már lehetőség van a teljes tábla adatállományként történő lementésére, mely bármikor újra betölthető a CentropeSTATISTICS felületére a munka folytatása céljából.

Sávdiagram mint grafikai megjelenítés
A
CentropeSTATISTICS
felületen
különböző online diagramtípusok – oszlop-,
vonal-, pont-, torta és sávdiagram – készítésére van lehetőség. Az ábrázolás kétféle módon lehetséges:
(1) Két vagy több település megoszlásának
összehasonlítása (lsd. a bal oldali ábra): ha
egy településről van szó, tortadiagramot állítunk elő. Ez a típus azonban két vagy több
település ábrázolására nem alkalmas, ezért
több település kiválasztásakor automatikusan sávdiagramra vált az ábrázolás, így az
adatok összehasonlíthatóvá válnak.

(2) Abszolút értékek
aggregálása (lsd. a jobb
oldali ábra): ez lényegében
a stacked columns menüponthoz hasonlít, azonban
vízszintes sávokat képez,
ami megkönnyíti az egyes
települések
értékeinek
összehasonlítását.
Az ábrázolni kívánt
éveket külön ablakban
választhatjuk ki (kivéve
a tortadiagramokat, ahol
mindig csak egy év ábrázolható).

Centrope

MAP
STATISTICS

Többnyelvű weboldal:
angol, cseh, magyar, német, szlovák

www.centropemap.org
CentropeMAP/CentropeSTATISTICS Hírlevél 3. szám

2014. december



INSPIRE: Európai Közösségen
belüli térinformációs infrastruktúra
Az INSPIRE kialakításáról szóló (2007. májusban
életbe lépett) irányelv célja a térinformációk biztosítása Európában azon közösségi politikák kialakításához,
végrehajtásához, melyek elsősorban a környezet állapotával vannak összefüggésben.
Az INSPIRE 28 EU-tagállam geoadatbázisán alapul.
Az irányelv 34 témát ölel fel (lsd. a jobb oldali illusztrációt, forrás az INSPIRE weboldala, 2014), melyek a környezeti témakörben relevánsan alkalmazhatók. A főbb
összetevőket technikai előírásokkal határozták meg,
ezáltal INSPIRE egyedülálló példája a törvényhozás regionális szemlélethez való közeledésének.
Az INSPIRE saját geoportállal rendelkezik, mely minden tagállam Open-Data-Services adatait (azaz geoadatokat, táblázatos adatokat, metaadatokat) összegyűjti.
Az irányelv végrehajtásának státusza tagállamonként
külön jelölve van.

Weblinkek (másolja a böngészőbe, vagy szkennelje be a QR kódokat):
http://inspire.ec.europa.eu/ http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

Városméret elemzés a Centrope régióban
A 2011. évi népszámlálások adatai alapján a Centrope régiónak 7 773 805 lakosa van. A népesség több mint fele (53,65%)
a 10 ezer főnél népesebb városokban él. 73 olyan település van a
térségben, melyek népessége meghaladja a 10 ezer főt.

A jobb oldali tábla a Centrope régió azon településeit mutatja, melyek népessége 10 ezer fő feletti. A felső ábra a nagyobb
települések népességének eloszlását mutatja, népességnagyság
szerint csökkenő sorrendbe rendezve. Így jól látható, hogy a legnagyobb város Bécs, Pozsony, Brünn és Győr, melyek népessége
több mint 100 ezer fős. Őket további hat, 50 és 100 ezer fő közötti lélekszámú település követi. A Centrope régió
népességének 39,1%-a ezen a 10 településen él.
Adatforrás: CentropeSTATISTICS, 2011. évi népszámlálás adatai.
Web link: http://www.centropemap.org
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