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Településszintű adatok
a Centrope régióról

A településszintű adatok teszik egyedül
állóvá a CentropeSTATISTICS-t
Számos nemzeti statisztikai
hivatal vagy európai intézmény
weboldala kínál regionális statisztikákat. Azonban ezek az
adatok csak NUTS 2 vagy NUTS
3 területi szinteken érhetők
el. A CentropeSTATISTICS az
egyetlen, határokon átnyúló
adatbázis, mely a települési
adatokra fókuszál.
A területek statisztikai célú
NUTS-klasszifikációját
(röv.:
NUTS – Statisztikai Célú Területi
Nómenklatúra) az Európai Unió
fejlesztette ki, mint egységes
„Geokód-rendszert”, elrendelve
az országok egységes felosztá
sát statisztikai célból. A NUTSfelosztás minden tagállamban
NUTS 0-tól NUTS 3-ig terjed. A
NUTS 0 a teljes országnak felel
meg.A legtöbb tagállamban a
NUTS térségek/területi egysé
gek igazodnak a közigazgatási
beosztáshoz – például Csehor
szágban és Szlovákiában a kraj,
Magyarországon a megye felel
meg a NUTS 3 régiónak. Auszt

Region

NUTS 2

Austrian part
Czech part
Hungarian part
Slovak part
Centrope

NUTS 3
1
**2
*1
**2
6

LAU 2
11
3
2
2
18

767
2 000
399
340
3 506

* region only partly covered by Centrope, ** one of two regions only partly covered by Centrope

riában ugyanez a közigazgatási
körzetek csoportjából áll.
A korábbi NUTS 4 és 5 szin
teket 2003-ban átnevezték LAU
1-re és 2-re („local administra
tive units” – helyi közigazgatási
egység). Ez a fogalom azonban
a LAU 1 esetében olykor meg
tévesztő, mivel ez a meghatá
rozás sok országban nem ekvi
valens a nemzeti közigazgatási
tagolódással. Ellenben a LAU 2
szint rendszerint a településnek
felel meg.
A településszintű adatok
előállítása nem mindig egy
szerű.Azon országokban, ahol
gyakran fordulnak elő kis lélek
számú települések (mint pél
dául a Cseh Köztársaságban),

problémákat okozhat az adatok
megbízhatósága. Az adatokat
alaposan kell kiválasztani, hogy
egyszerre biztosítsák a nagyfo
kú adatminőséget és azok meg
feleljenek mind a négy Centro
pe partnerország adatvédelmi
követelményeinek.
A helyi adatok részletes ki
tekintést tesznek lehetővé egy
adott régióra. A Centrope régió
(a CentropeSTATISTICS megha
tározása alapján) 3 506 telepü
lésből áll és nagyléptékű, mint
1:25 000 vagy 1:10 000 térké
peken is információkat kínál.
DI Clemens Beyer,
CentropeMAP Team,
e-mail: beyer@corp.at

A hírlevélben található
minden adat, térkép és
diagram a www.centro
pemap.org geoportál ré
szét képezi, illetve a cseh,
a magyar, a szlovák, a bur
genlandi, az alsó ausztriai
és a bécsi statisztikai hi
vatalok bocsátották ren
delkezésre.
A hírlevél minden további terjesztését kifejezetten ajánljuk!
Impresszum:
Plannungsgemeinschaft Ost
1010 Bécs, Rockhgasse 6/3
post.pgo@noel.gv.at
No responsibility
for correctness.

Térkép:a népsűrűség összehasonlítása LAU 2 és NUTS 3 szinteken.

CentropeMAP/CentropeSTATISTICS Hírlevél 8. szám

2017. június



A Cseh Köztársaság régiói és kerületei
A Cseh Statisztikai Hivatal
évente kiadja terjedelmes,
elektronikus publikációját „A
Cseh Köztársaság régiói” cím
mel, ami a nyilvános adatbá
zis (VDB) közvetlen outputja.
A régiós adatok két kategóriá
ban szerepelnek: régiónkénti
idősorok és regionális össze
hasonlítás formájában.
Ezenkívül a VDB-adatbázis
lehetővé teszi a felhasználók
nak, hogy a táblázatok külön
böző paramétereit (területi
egység, időszak, részletes tar
talom) változtassák. Az ada
tok nemcsak NUTS 3, hanem
település-, (LAU 2) és NUTS 2
(kiválasztott adatok) szinteken
is elérhetőek. A diagramok
különböző formátumokba ex
portálhatók és a grafikonok
a megfelelő metaadatokat is

tartalmazzák.
A felhasználó különbö
ző témakörökből választhat
adatokat, de közvetlenül gra
fikonokat és térképeket is
előállíthat. Itt szerepelnek az
adat-előállítás módszertaná
val kapcsolatos magyarázatok
is.
„A Cseh Köztársaság kerületei” kiadvány a VDB-adat
bázis további közvetlen out
putja. Alapvető elrendezése
más, de számos statisztikai
adattal szolgál főleg kerületi
szinten (LAU 1), lehetőséget
adva az egyes táblázatok pa
ramétereinek kiválasztására.
A legtöbb adat grafikusan is
ábrázolható.
Jan Honner,
Czech Statistical Office,
E-Mail: jan.honner@czso.cz

Web links:
Régiói: https://www.czso.cz/csu/czso/regions-of-the-czech-republic-2015
Kerületei: https://www.czso.cz/csu/czso/districts-of-the-czech-republic-2015
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Ötnyelvű weboldal:
angol, cseh, magyar, német, szlovák
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Szlovák régiók számokban
A „Mi régióink” az elmúlt öt év kiemelt mutatóira épülő, a szlovák régiók fejlődésére fókuszáló, népszerűsítő
kiadvány, új vizualizációs elemekkel, grafikonokkal és rövid magyarázó szövegekkel.

A Szlovák Köztársaság Sta
tisztikai Hivatala nyilvános
ságra hozta új brosúráját „Our
Regions” („Régióink”) címmel.
A kiadvány célja, hogy a
kiválasztott statisztikai adatok
alapján bemutassa a szlovák
régiók (kraje) elmúlt öt évbe
li demográfiai, társadalmi és

gazdasági fejlődését. A korábbi
évek regionális publikációval
összehasonlítva a kiadvány vi
zuálisan és tartalmilag frissült.
Az új vizuális elemek javítják
a statisztikai információk ol
vashatóságát és megkönnyítik
az egyes statisztikai területek
összefüggéseinek felismeré
sét. A grafikus elemek rövid,
szöveges elemzésekkel egé
szültek ki.
Hogyan fejlődnek a szlo
vák régiók? Hol helyezkednek
el a rangsorban? Az olvasó a
számok és a tények által jártas
lesz Szlovákiában és megtalál
ja a válaszokat kérdéseire. A
kiadvány a Szlovák Statisztikai
Hivatal honlapjáról ingyene
sen letölthető.

Térkép (balra): A Szlovák Köztársaság 8 régiója (kraje).
Diagram (jobbra): Népességváltozás 2011–2015
Szöveg: http://www.statistics.sk
Web link: https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokum
ent=2fa5657f-3b3a-4fda-9b5d-4d0bc6411208

Előkészületben: „település összehasonlítás” a CentropeSTATISTICS-ban
A nemzeti statisztikai hivatalok saját weboldalaikon
a településekre kitekintő információkat tesznek közzé.
A CentropeSTATISTICS hamarosan hasonló funkciót kínál,
ami egy többletértékkel is kiegészül, hiszen minden adat
összehasonlítható a Centrope
régión belül. Ezáltal a határokon túli települések összehasonlíthatóvá válnak.
A CentropeSTATISTICS ha
gyományos felhasználói fe
lülete kiegészül egy „telepü

lés-összehasonlító opcióval”,
ami egy további funkció lesz a
rendelkezésre álló térkép,- és
diagramkészítés mellett. A fel
használóbarát eszköz két fon
tos lépésből áll:
(1) Te l e p ü l é svá l a sz tó :
pontosan úgy működik, mint
a diagramkészítésnél - telepü
lésnévre vagy településkódra
lehet keresni.
(2) Adatok kiválasztása
indikátorok és évek alapján: a
települések összehasonlításá
hoz minden adat a mi határo
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kon átnyúló adatbázisunkból
származik. A kívánt táblázato
kat és indikátorokat a vezérlő
segítségével tuják kiválaszta
ni. A felhasználó által definiált
térségek a települések össze
sítése által is leképezhetők.
Az adatok a releváns NUTS 3-,
Centrope-, vagy országos mu
tatókkal automatikusan össze
hasonlításra kerülnek.
Minden diagram és táblázat
idősorosan is megjeleníthető,
így a változások egy szempilla
nat alatt láthatóvá válnak. Va
2017. június

lamennyi adat homogenizált
és közvetlenül összehasonlít
ható.
A Centrope partnerorszá
gok nemzeti szakértőinek fél
éves ülése biztosítja a magas
adatminőséget és a Centrope
régión belüli határokon átívelő
analízisek homogén meghatá
rozásait.
DI Clemens Beyer,
CentropeMAP Team,
e-mail: beyer@corp.at



