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A Centrope régió
statisztikai újdonságai
CentropeSTATISTICS: újítások az
egyszerűbb diagramkészítésért
A táblázatba foglalt adatok tematikus térképekként
való ábrázolása mellett a
CentropeSTATISTICS számos
lehetőséget kínál a táblázatokból történő diagramok generálására is.
Tartalomtól függően az
adatokat tematikus térképpel
ábrázolhatjuk, ha egy érték
kapcsolódik az adott településhez. Ez a kartográfiai alapszabályok szerint elengedhetetlen előfeltétel. Amennyiben
egy adatot nem lehet területre vetíteni, nem alkalmas térképkészítésre (a területeket
értékek függvényében színezik, például: népsűrűség fő/

km²-ben). Mindazonáltal az
ilyen adatok is vizualizálhatók;
számos módja van sor-, oszlop-, vonal-, pont- vagy tortadiagramok előállításának. Ha
a diagramkészítés lehetséges,
a tábla adott oszlopának fejrovatában gomb („chart” vagy
„pie chart”) jelzi.
____________________
Diagramok
látásproblémákkal küzdőknek. Tudta Ön,
hogy minden 11. férfinak és
125. nőnek nehézséget okoz
a piros és a zöld szín megkülönböztetése? A CentropeSTATISTICS most már speciálisan

átalakított, magas kontrasztú
színsémákkal is rendelkezik,
ami figyelembe veszi a színvakság valamennyi formáját
és a gyengénlátóknak is lehetővé teszi a CENTROPE-adatok
elolvasását. Lehetőség van a
diagramok extra nagy feliratokkal való előállítására is.
____________________
A diagramok PDF-be is
exportálhatók. A diagramok
alatt található az „Export to
PDF” feliratú gomb. A PDF kattintást követően megjelenik a
képernyőn. A dokumentum a
diagram mellett egy táblázatot is tartalmaz, melyben minden felhasznált érték látható.
____________________
„FAQ” a CentropeMAPweboldalán.
Honlapunkon
a gyakran ismételt kérdések
(angolul: frequently asked
questions, röviden: FAQ) számára is kialakítottunk egy
szekciót. A kérdésre, vagy a
„+” szimbólumra való kattintással olvashatjuk el a választ.

www.centropemap.org

A hírlevélben található
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 minden további terjesztését kifejezetten ajánljuk!
Impresszum:
Planungsgemeinschaft Ost
1010 Bécs, Rockhgasse 6/3
post.pgo@noel.gv.at

Fent: Standard színséma (balra) és a színvakok számára kialakított mód
(jobbra). Alul: speciális színséma (balra) és a színvakok számára kialakított mód (jobbra).
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Közép-Európa szerkezete
A Közép- és Kelet-Európai régiók Európa struktúrájával foglalkozó szakirodalom részét képezik.
Zónák, tengelyek, formák
és policentrikus modellek is
alkalmazhatók erre a területre. A térbeli struktúraformák első csoportjából a
„Közép-európai Bumeráng”

meglehetősen fontos szerepet játszik. Gorzelak (2012)
szerint a megfigyelt területek ilyen formát alkotnak,
amely Gdanszktól Budapestig terjed és magában
foglalja Poznant, Boroszlót,
Prágát, Brünnt továbbá a
Bécs-Pozsony-Budapest háromszöggel zárul, mely fő-

városok tulajdonképpen a
fejlesztések színterei. Egy
másik nézet szerint a „Közép-európai Pentagon sarokpilléreit illetve vonzáskörzeteit Berlin, Prága, Bécs,
Budapest és Varsó képezik.
A térbeli struktúra gravitációs modell segítségével
elemezhető, ami kétdimen-

Divergence
Concentration

ziós regresszión alapul. A
raszter színek a természetes
állapot torzulását mutatják:
A meleg színek a divergenciát jelzik, ami az ellentétes
irányba történő elmozdulást
jelenti. Ezek a fontosabb
vonzási törésvonalakat mutatják. A zölddel árnyékolt
területek az ezzel ellentétes
elmozdulást
szemléltetik:
koncentrációt, azaz egymás
fele történő elmozdulást
(konvergencia); ezek a legfontosabb vonzáskörzetek.
Az ábrán jól látható, hogy
a jelenlegi térbeli struktúra fővárosai (Varsó, Prága,
Pozsony és Budapest) mint
a régiók központi területei
jelennek meg, ehhez mérten kisebb csomópontok
Szlovéniában és Dél-Lengyelországban találhatók. A
vizsgálat eredménye tulajdonképpen igazolja a Pentagon-modellt.

Text author: Dr Géza Tóth,
Hungarian Central Statistical Office, e-mail: geza.toth@ksh.hu

Térkép: Közép-Európa térbeli
szerkezete. A térképen a területek
a „vonzásmodell” számításai nyomán lettek kialakítva.
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Ötnyelvű weboldal:
angol, cseh, magyar, német, szlovák

www.centropemap.org
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Mikrocenzus 2016: népességösszeírás Magyarországon
A mikrocenzus egy mintavételes népesség-összeírás, amely
két teljes körű adatfelvétel között
követi nyomon a társadalmi folyamatokat. Mikrocenzusra Magyarországon
2016. október 1.
– november 8. között kerül sor. Az
összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen végezzük el (a térképen zöld szín jelöli),
ez a magyar háztartások 10%-át
jelenti. A mikrocenzust törvény
rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező.
A mikrocenzus alapkérdőívei
a lakás és a személyi kérdőív, melyekhez kapcsolódnak kiegészítő
felvételek, úgymint a társadalom
rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját
jóllétünkről, az egészségi problémából fakadó akadályozottság, illetve a nemzetközi vándorlás.
A mikrocenzus adatfelvétele
két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül
lehet válaszolni a kérdőívekre, ezt
követően pedig számlálóbizto-

Térkép: 2148 település vesz részt a magyarországi mikrocenzusban 2016-ban.
sok végzik az összeírást – először
a mikrocenzusok történetében
– laptopok és tabletek segítségével. Az internetes kitöltésre 2016.
október 1-9. között van lehetőség,

az összeírási időszak 2016. október 10. és november 8. között tart.
A mikrocenzus első eredményeit a
Központi Statisztikai Hivatal 2017
májusában teszi közzé.

Text author: Kása Katalin,
Hungarian Central Statistical
Office, e-mail: katalin.kasa@
ksh.hu

A mikrocenzus megszervezése Ausztriában
A mikrocenzus segítségével
aktuális információkat kaphatunk a munkaerőpiacról és a
lakáspiacról. A mikrocenzus
adatai alapján jól közölhetők az
ausztriai népesség gazdaság és
társadalom körülményeiben bekövetkezett változások.
A mikrocenzus nemzetközileg összehasonlítható adatokat
szolgáltat a foglalkoztatottságról,
munkanélküliségről, a képzettségről. A mikrocenzus a népszámlálás fontos kiegészítése,
melyet Ausztriában 2011 óta
regiszteres formában végeznek.
Negyedévente nagyjából 22 500
háztartást és körülbelül 50 000
lakost kérdeznek meg. A mikrocenzus szúrópróbaszerűen történik egyötödös rotációval. Ez azt
jelenti, hogy negyedévenként a

háztartások ötödénél elvégzik a
megkérdezést, majd a háztartások egy újabb ötödével újrakezdik. Ez a módszer lehetővé teszi
a változások felmérését (a szúrópróba 4/5-nél) és a mintavétel
megújításával az össznépességben bekövetkező változások is
felmérhetőek. A véletlenszerű
mintavétel alapját a központi lakcímnyilvántartás képezi.
Ausztriában 2015-ben (heti
átlagértékek szerint) 3 817 000
háztartás volt. Annak a valószínűsége tehát, hogy a mikrocenzusba belekerüljön valamelyik,
évente 0,47%.
Minden negyedévben megkérdezik ezen háztartásokban
élő személyeket, így a kiválasztott háztartások összesen öt alkalommal kerülnek statisztikai
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vizsgálat alá vagy személyesen
vagy telefonon kérdezi meg őket
az Osztrák Statisztikai Hivatal
munkatársa.
Hasonló adatfelvételek valamennyi európai uniós tagállam-

Kép: Lyukkártyás számológép
a népszámlálás automatizálásának kezdetéből, az 1890-es
évekből.Photo: Adam Schuster
– Flickr: Proto IBM
ban és a csatlakozó országokban
is zajlanak (LFS – Labour Force
Survey). Ezek az adatok többek
2016. december

között arra szolgálnak, hogy
minden országban összehasonlítható statisztikák készüljenek a
foglalkoztatottságról, a munkanélküliségről (az EU 577/98-as
rendelete alapján mintavételes
eljárás végrehajtása). Jövőbeli
terv, hogy a mikrocenzus online
is elérhető legyen. Ehhez kapcsolódóan jelenleg egy megvalósíthatósági tanulmány zajlik
önkéntes válaszadókkal.
A mikrocenzusban való részvétel a kiválasztott háztartások
számára kötelező. Megtagadása
elméletileg 2 180 euróig terjedő
pénzbírsággal büntethető.
Taken from http://www.
statistik.at/web_de/frageboe
gen/private_haushalte/mikroz
ensus/index.html



Szlovákia számokban

Az Európai Unióba való belépés (2004. május 1.) és az eurózónához való csatlakozás (2009. január 1.) mérföldkövek Szlovákia történelmében. 2016-ban július 1. és december 31. között az EU Tanács soros elnöki tisztségének
betöltése jelentette a különleges kihívást.
•
•

Hová fejlődik Szlovákia? Mi
lett jobb, mi rosszabb? Hogy áll
Szlovákia az EU-ban? Ezen kérdések megválaszolásához nyújt
segítséget a Szlovák Statisztikai
Hivatal „Szlovákia számokban
2016” című brosúrája. A kiadvány az alábbi adatokat tartalmazza:
• gazdasági fejlődés mutatói
• demográfia és szociális statisztika

makrogazdasági statisztika
ágazati statisztikák (mezőgazdaság, ipar, építőipar,
közlekedés, turizmus,…)
• környezetstatisztika
• Kutatás-fejlesztés statisztika
A hangsúly Szlovákia más
EU-országokkal, illetve az EU28 átlaggal való összehasonlításán van. A brosúra pillanatképet nyújt Szlovákia EU-n belüli
helyzetéről. Új vizuális elemek
növelik az adatok olvashatóságát és kihangsúlyozzák a különböző statisztikák közötti összefüggéseket.
A következő publikáció „Mi
régióink” címmel előkészület
alatt áll és 2016 végén kerül
nyilvánosságra.

Grafikon: Szlovákia az EU-ban. EU népesség 2015. január 1. EU-28 508 450 856 lakos

Text source: http://www.statistics.sk

CentropeSTATISTICS: éves adatfrissítés

A CentropeSTATISTICS határokon átívelő adatbázisa sok
táblázattal rendelkezik, melyeket évente aktualizálunk.
Valamennyi
számadat
közvetlenül a cseh, magyar,
szlovák, bécsi, alsó-ausztriai,
burgenlandi statisztikai hivatalokból érkezik. Az átvételkor
történő hibaellenőrzést követően a hat intézet adatait egy
egységes táblázatba szerkesztjük, majd beágyazzuk a CentropeSTATISTICS határokon átívelő
adatbázisába.
Minden évente frissített településszintű adat ingyenesen
visszakereshető.

Éves
frissítés
•
•
•

•
•
•

Térkép: A népsűrűség változása 2006–2016. Megjegyzés: A
2016-os magyarországi adatok
a szerkesztőségi zártáig nem
voltak elérhetőek.
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vándorlási egyenleg
(1000 lakosra vetítve)
2002 óta
éves népesség (abszolút
számokban)
2001 óta
éves népesség 5 éves
korcsoportokban
(teljes, nők, férfiak)
2008 óta
születések és halálozások száma 2002 óta
népsűrűség 2001 óta
(fő/km2)
és
ezekből
az
értékekből
képzett
további mutatók

Text author: DI Clemens
Beyer, CentropeMAP team,
e-mail: beyer@corp.at
2016. december



