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A CentropeMAP és a
CentropeSTATISTICS
megújulása
jelmagyarázatot nyújt – nemcsak
a képernyőnézethez, hanem a
PDF-exportáláshoz is.
A CentropeSTATISTICS új
külsőt kapott és több változtatás
történt a felhasználói visszajelzések alapján. A CentropeSTATISTICS korábbi „Basic Mode”
szerkezetéről (előre gyártott tematikus térképek) lemondtunk és
tartalmát közvetlenül a Geoportal
nyitófelületébe integráltuk.
A CentropeSTATISTICS meg
nyitásával a kategóriák alapján
strukturált tábla menü látható
(a táblázatok utolsó frissítési
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Az alapvető hardver,- és
szoftverfrissítést követően 2015
decemberétől a CentropeMAP
gyorsabb, átláthatóbb és felhasználóbarát lett.
A „Mapbender3” Geoportal szoftver teljesen új, felhasználóbarát elrendezést kapott
(lásd felső ábra). A felhasználók
igényeihez igazodva a funkciók optimalizálásra kerültek. A
térképen belüli navigációk és a
beállítások egyszerűbbek, mint
korábban. A CentropeMAP most
is minden felülethez megfelelő

időpontja helyett), ami megkönnyíti a szükséges táblázat megtalálását. A CentropeSTATISTICS
egy átfogó szemléltető eszköz
(lásd középső ábra), számos
funkciógomb mellett kék színnel
jelölt súgógombok találhatók. A
táblázatnézet rendezettebb lett;
a ritkán használt funkciók szükség esetén egy lenyíló felületről
érhetők el (lásd alsó ábra).
A térképek és diagramok
előállítása továbbra is a megszokott módon történik. Az ábrá-

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!
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Új
felhasználói
kézikönyv

zolás javítása érdekében néhány
új funkciót vezettünk be:

Új funkciók

Új, átfogó kézikönyvet hoztunk létre a CentropeMAP és a
CentropeSTATISTICS átdolgozása
során.

(1) Településválasztó: a tele
püléseket név (ábécé sorrendben) vagy településkód alapján
is ki lehet választani.
(2) Az oszlop-, és sávdiagra
mok a tortadiagramokhoz hasonlóan könnyen szemléltethetők 3
dimenziós formátumban is.

(3) A diagramok tartalma elmenthető, a későbbi
munkamegbeszéléseken
felhasználható és megosztható a
kolléganőkkel és kollégákkal.
(4) A felhasználó által
kiválasztott táblázatok minden
oszlopából készíthető oszlop-, és
tortadiagram.

Tudta?
Térbeli lekérdezés
Ön egy vagy több települést is kiválaszthat a
diagramkészítő
alkalmazáshoz. Továbbá egy térbeli szempontú adatbázis
lekérdezéssel
lehetőség
van a szomszédos települések megkeresésére is. Ön
határozza meg a szomszédos
települések
darabszámát,
az eredmény (a kiindulási
település-hez) való távolság
alapján kerül rendezésre.

A CentropeMAP oldalról angolul és németül is letölthető
PDF formátumban, a kezdők és
a szakértők számára is egyaránt
hasznos kézikönyv.
Lent: Diagramminták a CentropeSTATISTICS-ból, melyek a két főváros, Bécs és Pozsony népességének gazdasági aktivitását mutatják.

Népesség gazdasági aktivitás szerint, 2011

Centrope

MAP
STATISTICS

Népesség gazdasági aktivitás szerint, 2011

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

www.centropemap.org
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Ingázás a Centrope régióban
Azok a munkavállalók,
akik
saját
lakóhelyükön
– mennyiségi vagy szerkezeti
okokból – nem tudnak, vagy
nem kívánnak munkát vállalni, az ingázást választják.
A különböző településekre
bejáró és az onnan eljáró
foglalkoztatottakról a népszámlálások adatai nyújtanak
részletesebb információkat.
Az ingázás mértéke természetesen
összefügg
a
települések
népességének
nagyságával,
a
helyben
elérhető
munkahelyek
számával. Így nem meglepő,
hogy a legtöbb bejárót a
legnagyobb népességű és
egyben a térség legfontosabb
gazdasági centrumait jelentő
települések vonzották (a két
főváros: Bécs, Pozsony, valamint Brünn, Sankt Pölten és
Győr). A Centrope régió legnépesebb városainak agglome
rációs övezetében található
települések (pl. Wiener Neustadt, Schwechat) munkaerővonzó képessége szintén
jelentős. A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a Centrope régió 3468 települése
közül 288 esetében volt több
a munkavállalás céljából bejárók száma az eljárókénál.
Ezen településekre összesen
1,1 millió fő járt be dolgozni,
amely a Centrope térségben
élő foglalkoztatottak közel
egyharmadát jelentette. A
legtöbben, közel 263 ezren
Bécsbe ingáztak, Pozsonyba
közel 163 ezren jártak be. E
két főváros mellett a cseh
országi Brünn, az ausztriai
SanktPölten és a magyarországi Győr esetében múlta felül
az ingázók száma a 30 ezret.
Mindhárom település fontos
térségi központ.
Egy-egy jelentősebb vállalkozás jelenléte, vagy a
kiemelt gazdasági centrumok

A bejárók és eljárók számának egyenlege, 2011

kisugárzó hatása azonban a
kisebb népességű települések
foglalkoztatási
vonzerejét
is növeli. A pozitív egyenleggel rendelkező települések
közül a bejárók és az eljárók
egymáshoz viszonyított ará
nya 28 település esetében legalább 4-szeres (azaz négyszer
annyian járnak be dolgozni,
mint ahányan más településre
ingáznak). E helyek döntő része
(a 28-ból 19) Csehországban
található. Közülük pl. Dukovany és Temelin az atomerőmű
által kínált munkalehetőség
miatt jelent vonzerőt (itt a
mutató nagysága 17-szeres,
illetve majd 10-szeres). E tele
pülések jellemzően a kisebb
lélekszámúak közé sorolhatók (Dukovany és Temelin
népessége 800 fő körüli, ennek
ellenére ide 1,7 ezren, illetve
ezren ingáztak dolgozni). Mindez a harmadik ábrán kiemelt
tíz településről is elmondható, ugyanis népességük a
csehországi Vysočina kerület
központját képező Jihlava
kivételével nem érte el a
2 ezer főt.
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Rendelkezésre állnak az aktuális
kistérségi népesség-előrejelzések
Az Osztrák Statisztikai Hivatal
minden évben elkészíti Auszt
ria és a tartományok népesség-előrejelzését. Öt évente az
Osztrák Terület Fenntartási Konferencia (ÖROK) megbízást ad
egy kistérségi előrejelzés elkészí
tésére.
A régiók nagy részét lefedik
a politikai körzetek, Bécset a kerületek. A demográfiai változás
– a gyermekkorú népesség aránya
csökken, ezzel szemben az időseké
nő – regionális szinten nagyon
eltérő. Néhány periférikus régióban jelentősebb a népességcsökkenés, míg a városi agglomerációkban növekedés mérhető.
A Centrope régió osztrák részében (Bécs, Alsó-Ausztria és
Burgenland) 2014 és 2030 között
a lakosság 3,68 millióról 4,12 millióra emelkedik, ami 440 ezer fős
(+11,9%-os) növekedést jelent. Az

EUROSTAT szerint a három szom
szédos állam népessége csak kis
mértékben módosul (Magyaror
szágon és Szlovákiában csökkenésre, Csehországban enyhébb népességnövekedésre számítanak).
Az ÖROK prognózisa alapján
Burgenland népessége 2014 és
2030 között 4,9%-kal (287 ezerről
301 ezer főre) emelkedik. Bécs,
Alsó-Ausztria és Stájerországon
kívül Burgenland is olyan térség,
ahol pozitív a belföldi vándorlási egyenleg. A prognosztizált
időszakban a várható népesség
változás alapján a térség 3 részre
osztható: Burgenland északi részén
Bécs közelségének köszönhetően
több mint 9%-os növekedés, délen
azonban enyhe népességcsökkenés (-1,2%) várható. Ezzel szemben Burgenland középső területein enyhe növekedéssel (+2,1%)
számolnak.

Az előre jelzett időszakban a
népességszám Alsó-Ausztriában
mintegy 7%-kal 1,63 millióról 1,74
millióra emelkedik. A természetes
népességfogyás ellenére AlsóAusztria népessége a jelentős belföldi és külföldi bevándorlás révén
növekedni fog. A leendő népességnövekedés egy Bécs környéki
koncentrikus kört mutat: minél
közelebb vagyunk a fővároshoz,
annál nagyobb és minél jobban
távolodunk, annál inkább kisebb
a növekedés.
Valamennyi tartomány közül
Bécs lakosságának növekedése
a legerősebb. 2030-ra közel 311
ezerrel több lakosa lesz, 2024ben átlépi a 2 milliós határt és
2030-ban 2,07 millió polgára lesz.
2014-hez képest ez 13,3%-os
növekedést jelent. A Duna-parti
város legnagyobb – Favoriten és
Floridsdorf – kerületeiben vár-

ható a legnagyobb, 20%-nál nagyobb bővülés. A városközpont
népessége ezzel szemben tovább
csökken. Az ausztriai bevándorlók
40%-a Bécsbe költözik.
A 20–65 évesek számának
változása a munkaerő-piaci prognózisok alapja. Az életkor és
nemek szerint számított foglalkoz
tatási ráta segítségével 2030-ig
előre jelezhető a munkaerő-piaci
potenciál. Miközben Centroperégió osztrák területén a 20 és
65 év közöttiek száma 140 ezer
fővel, addig a munkaerő kínálat
193 ezer fővel emelkedik. Mindazonáltal ez a növekedés leginkább
Bécsre jellemző. Burgenlandban
és Alsó-Ausztriában a 20–65 éves
népesség száma csökken, a fog
lalkoztatottaké ezzel szemben a
magasabb foglalkoztatási arány
miatt 2030-ig viszonylag állandó
marad.

ÖROK előrejelzés 2013

ÖROK előrejelzés 2013

ÖROK Projection 2013
Népességváltozás,

Change of total population
2014-2030
from 2014 to 2030
-10 % – -2 %
-2 % – 0 %
0%–2%
2 % – 15 %
>15 %
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ÖROK Projection 2013
A 20–64 éves

Change
of population
népesség
változása
aged 20 to 64
< -10 %
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