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tés a CentropeSTATISTICS-
ból kiválasztott statisztikai 
mutatókból és idősorok-
ból
az egyes lekérdezések 
eredményei megjelenít-
hetők a monitoron vagy 
letölthetők PDF-ben.

A település- és térség-ös-
szehasonlító opció közvetlenül 
a CentropeMAP-Geoportálo-
nérhető el: a bal oldali menü-
soron kattintson a „Municipa-
litycomparison“ feliratra (lásd 
a fenti képet). A tartalomban 
további bővülés várható.
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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 továb-
bi terjesztését kifejezet-
ten ajánljuk!
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Harmonizált statisztika 
határok nélkül

Feltette már magának a 
kérdést, hogy hányan élnek 
lakhelyén, vagy mekkora a 
munkaképes korú népes-
ség aránya összehasonlítva a 
szomszédos településsel illet-
ve a környező régióval?

A szomszédok nem mindig 
ugyanabban a közigazgatási 
egységben vagy térségben él-
nek, hanem néha még másik 
országban is. A közigazgatási 
határok a gyakorlatban egyre 
inkább eltűnnek, azonban a 
statisztikában még mindig kor-
látozó tényezőnek számítanak. 

A CentropeSTATISTICS új 
település- és térség-összeha-
sonlítási lehetősége segítséget 
nyújt egy-egy település vagy 

térség másik településsel vagy 
térséggel történő összeha-
sonlításában. A legfontosabb 
szempontok a rugalmas alkal-
mazhatóság és választási op-
ciók a Centrope régión belül a 
felhasználók számára. Lehető-
ség van például a kiválasztás 
során szomszédos települések 
automatikus lekérdezésére 
vagy egyedi térségek meghatá-
rozására azáltal, hogy közvetle-
nül a térképről választjuk ki a 
településeket. Jelenleg elérhe-
tő funkciók:

az egyes települések ös-
szehasonlítása egy másik 
településsel vagy térség-
gel
táblázat- és diagramkészí-

•

•

Települések és térségek összehasonlí-
tásaa CentropeSTATISTICS-ban

DI Clemens Beyer, 
CentropeMAP team, 
e-mail: beyer@corp.at
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Település-fejlettség vizsgálat
a bécsi városkörzetben

A bécsi városkörzet (ami 
Bécset, valamint Alsó-Auszt-
ria és Burgenland egyes ré-
szeit foglalja magában) a 
vártnál nagyobb mértékben 
növekedett. A városkörzet 
jövőbeli település-fejleszté-
sének átfogó szerkezeti vizs-
gálata eredetileg 2008-ban 
kezdődött, majd 2015/2016-
ban felülvizsgálatra került. 

A Keleti Tervközösség 
(Planungsgemeinschaft Ost - 
PGO) az Osztrák Tudományos 
Akadémiát bízta meg hogy a 
jelenlegi számok és tények, 
valamintaz Osztrák Terület 
Fenntartási Konferencia (Ös-
terreichischenRaumordnung-
skonferenz - ÖROK) aktuális 
népességbecslése alapján 
vizsgálja meg a következő 
kérdéseket: hányan költöztek 
a térségbe? Mely migrációs 
folyamatok befolyásolták a 
városkörzet növekedését? 
Melyek azok a területek, ahol 
a legerősebb a növekedés? 
Milyen következtetések von-
hatók le a területrendezést 
illetően? 

A legfontosabb következ-
tetés az volt, hogy a tényle-
ges növekedés valamennyi 
becslést felülmúlta. A térség 
más sűrűn lakott városaihoz 
viszonyítva is a vártnál erő-
teljesebben növekedett Bécs 
népessége. Első lépésként a 
kvantitatív elemzés a követke-
ző kérdéseket válaszolta meg: 
miként alakultak konkrétan a 

migrációs folyamatok? Milyen 
migrációs folyamatokbefolyá-
solták a népességfejlődést? 
Mely területeken volt a leg-
magasabb a növekedés?

Figyelemreméltó, hogy az 
elmúlt évek népességnöveke-
dése főként azokon a terüle-
teken zajlott le, amelyeket a 
szakértők magas potenciálú 
térségként határoztak meg. 
(A magas potenciájú terüle-
tek besorolása függ a szolgál-
tatások és az infrastruktúra 
kínálatától és a rácshálózati 
adatok hozzáférhetőségétől).

A „strukturált városkör-

zet” koncepciója alapvetően 
továbbra is érvényes. A je-
lentős és tervszerű politikai 
és regionális intézkedéseket 
a felülvizsgálat eredményei 
figyelembe vették. Ezen intéz-
kedések elemzése lehetővé 
tettea lehetőségek megha-
tározását és rávilágított arra, 
hogy szükség van cselekvésre 
a városkörzet jövőbeli fejlesz-
tését illetően. 

A vizsgálat eredménye-
iről és a „strukturált város-
körzet” koncepciójáról szóló 
további információkért kér-
jük, látogasson el az alábbi 

weboldalra: http://www.pla-
nungsgemeinschaft-ost.at/
no_cache/studien/ansicht/
detail/studie/monitoring-
der-siedlungsentwicklung-in-
der-stadtregion/
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MAP
STATISTICSCentrope Ötnyelvű weboldal:

angol, cseh, magyar, német, szlovák

www.centropemap.org
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Új elektronikus kiadvány: „Centrope számokban”
Minden nemzeti statiszti-

kai hivatalnak saját kiadványai 
vannak, melyek táblázatokkal, 
tematikus térképekkel és il-
lusztrációkkal mutatják be az 
adott térséget vagy országot. 
A határokon átnyúló Centro-
peSTATISTICSadatbázis olyan 
kiadványt kínál, ami a teljes 
Centrope régióról tartalmaz 
harmonizált adatokat és ma-
gában foglalja a négy tagor-

szág számadatait és tényeit. 
A „Centrope számokban” egy 
internetes kiadvány, ami egye-
di térképlapok gyűjteménye. 
A térképlapokat tartalomjegy-

zékben foglaljuk össze és rend-
szeresen frissítésre kerülnek, 
így a kiadványban mindig az 
aktuális térképek, diagramok 
és számadatok szerepelnek. 

A régebbi térképek egy archí-
vumba kerülnek.
DI Clemens Beyer, 
CentropeMAP team, 
e-mail: beyer@corp.at

Web link: 
http://www.centropemap.org/cif

elemzések eredményeit táblá-
zatok, diagramok és térképek 
szemléltetik. A kézkönyv nyomta-
tott formában is megrendelhető 
és letölthető PDF formátumban 
(lásd link vagy QR-kód). Továb-
bi információért kérjük, vegye 
fel a kapcsolatot e-mailben a 
Területi Tervezési és Regionális 

Politika/Statisztika Osztállyal: 
post.ru2statistik@noel.gv.at.

A Bécs számokban 8 fejeze-
ten és 24 oldalon keresztül nyújt 
rövid áttekintést a város életének 
különböző területeiről és lehető-
séget kínál, hogy többet megtud-
junk Bécsről. A kiadvány német és 
angol nyelven érhető el (lásd link 

Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs statisztikai évkönyvei
A Burgenlandi statisztikai 

évkönyv 36. kiadása 2018. év 
elején jelent meg. A táblázatok, 
diagramok és térképek az aktuá-
lis, 2016. évi adatokkal bővültek. 
Természet, környezet, népesség, 
gazdaság, turizmus és sok más 
témakört foglalnak össze az idő-
sorok, részben települési szinten. 

Megjelent az új Alsó-
Ausztriai statisztikai kézi-
könyv, ami az aktuális szá-
mokkal, tényekkel mutatja 
bea népességben, egész-
ségügyben, környezetben, 
gazdaságban, energiában, 
éghajlatban, oktatásban, 
kultúrában és politikában 
történt változásokat, meg-
figyelhető trendeket. Az 

vagy QR-kód).
Bécs város 

statisztikai év-
könyve átfogóan 
mutatja be a föld-
rajzi, demográfi-
ai, társadalmi és 
gazdasági jellem-
zőketés egyidejű-

leg rámutat 
a strukturális 
és fejlődési 
tendenciák-
ra is. A táb-
l á z a t o k a t , 
ábrákat magyarázó szövegek 
és elemzések egészítik ki. Az 
évkönyv már letölthető for-
mában is elérhető (lásd link 
vagy QR-kód).

Web link: http://www.noe.gv.at/noe/Zahlen-Fakten/Statistisches_
Handbuch_41._Jahrgang_2017.html

https://www.wien.gv.at/statistik/publikationen/jahrbuch.html,
https://www.wien.gv.at/statistik/publikationen/wien-in-zahlen.html

Pillantás a
Centrope régióra
A CentropeMAP/STATISTICS a Keleti Tervközösség (Pla-
nungsgemeinschaft Ost - PGO) olyan határokon átnyúló 
információs rendszere és ingyenes geoportálja,amely a 
tervezők és döntéshozók számára nyújt jobb áttekintést 
a Centrope régióról. A Centrope régióba tartozó terü-
letek Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország és 
a Szlovák Köztársaság egymással szomszédos határai 
mentén húzódnak. A kiadvány célja, hogy a Centrope-
STATISTICS-ból kiválasztott adatokkal bemutassa, ho-
gyan fejlődött ez a határokon átnyúló régió az elmúlt 
10–15 évben. További információért és adatokért kér-
jük, látogassa meg honlapunkat: www.centropemap.
org
A Centrope régió elhelyezkedése – négy ország mets-
zéspontjában található – egyedülálló Európában. A két 
EU-s főváros, Pozsony és Bécs, melyek agglomerációját 
csupán 50 kilométer választja el egymástól, Brno és Győr 
városai, mint a térség kiemelkedő városközpontjai, továb-
bá számos más kiváló és vonzó város, az európai régió 
gazdasági és kulturális fellegvárai közé tartoznak.

A Centrope tagországok népessége 2016-ban
Fekete: teljes népesség
Kék: a Centrope régió népessége

Ország Terület 
(km²)

Népesség, 
2016 (fő)

A Centrope régión belüli 
országrészek száma

Települések 
száma

A Centrope 
régió 
területe

A Centrope 
régió terüle-
te (%)

A Centrope 
régió 
népessége(fő)

Népesség aránya 
a Centrope régión 
belül (%)

Ausztria 83 880 8 690 076
3 közigazgatási körzet Vienna, 

Lower Austria, Burgenland
767 23 562 38 3 784 928 47

Cseh Köz-
társaság 79 000 10 553 843 3 kraj South Bohemia,

South Moravia, Vysocina 2 000 24.099 39 2 322 324 29

Magyaror-
szág 92 990 9 830 485 2 megye

Gyor-Moson-Sopron, Vas 399 7 713 13 708 906 9

Szlovák Köz-
társaság 49 033 5 426 252 2 kraj

Bratislava, Trnava 340 6 216 10 1 192 985 15

Centrope* 10 subregions of  4 countries 3 506 61 590 100.0 8 009 153 100.00

* Centrope a CentropeMAP és a CentropeSTATISTICS alapján


