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1. BEVEZETÉS
A KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű "Helyi versenyképesség-fejlesztési
kutatási program” kiemelt projekt (továbbiakban: HVK projekt, vagy Projekt) 5. célterületének célja a helyi gazdaságfejlesztést támogató önkormányzati eszközrendszer fejlesztési lehetőségeinek, a befektetés- és beruházás-élénkítési megoldásoknak, a helyi közszolgáltatások kiterjedésének, minőségének és gazdaságfejlesztési kapcsolatának, összefüggéseinek komplex vizsgálata volt.
A helyi gazdaságfejlesztés sikere nem függetleníthető a helyi erőforrásoktól és
a helyi sajátosságoktól. A célterületi kutatások fókuszában ennek megfelelően azon
lehetőségek és támogató eszközök feltárása és vizsgálata állt, amelyek elő tudják
segíteni a gazdaságfejlesztésben részt vevő helyi szereplők „helyzetbe hozását”, hatékonyabb, összehangoltabb és tudatosabb fellépését.
A helyi erőforrás hasznosíthatóságának körültekintő, összefüggéseiben való
vizsgálata, mint módszer még nem tudott kellően elterjedni a hazai gyakorlatban.
Ennek oka a helyi fejlesztések jelenleg még mindig túlzottan erős forrásvezéreltsége. A pályázható és lehívható források sajnos többségében teljes mértékben meghatározzák a helyi önkormányzatok településfejlesztési irányait, miközben a településhierarchia különböző szintjein a forrásbőség és forrásszűke egyszerre jelentkezett. A forrásvezéreltség ugyanakkor számos esetben okozott kényszerpályát helyi szinten még
ott is, ahol egyébként rendelkezésre álltak a fejlesztési célú források (Mezei, 2017).
Mivel az európai uniós finanszírozási és támogatási rendszer reformok előtt áll, a
2020 utáni időszakban új feltételrendszerre kell felkészülniük a hazai szereplőknek. Ebben a keretrendszerben várhatóan a vissza nem térítendő támogatások nagyságrendje erőteljesen csökken és a hangsúly a visszatérítendő támogatásokra helyeződik
át. Ezzel együtt szükségszerűen felértékelődik a korábban háttérbe szoruló működési
fenntarthatósági szempontok érvényesítése, valamint egyre inkább előtérbe fog kerülni a közeljövőben a helyi sajátosságokhoz igazodó, az egyedi megoldások
megtalálását segítő módszerek és eszközök használata.
A célterülethez kapcsolódó helyi erőforrás-kutatás legfőbb feladata egy olyan gyakorlati
módszer és eszköz kidolgozása, ami:



egyrészt segítséget nyújt a helyi (települési) döntéshozók számára a helyi
erőforrások feltárásában, számbavételében és értékelésében,
másrészt képes előmozdítani a helyi erőforrás alapú (település)fejlesztési megközelítés fejlesztéspolitikai adaptálhatóságát.

A helyi erőforrás alapú (település)fejlesztési megközelítés a helyi erőforrások alapos ismeretére és a bennük rejlő lehetőségek maximális kihasználására koncentrál.
A kutatás fókuszában álló erőforrás-térképezés nem más, mint egy olyan módszer,
ami épp erre a helyi erőforrás alapú (település)fejlesztési megközelítésre építve
adaptív fejlesztések irányába viheti a helyi önkormányzatokat azzal, hogy segít



felmérni a helyben rendelkezésre álló erőforrásokat és fejlesztési lehetőségeket,
értékelni a település saját és más településekhez képesti pozícióját az erőforrások, a fejlődési lehetőségek és az eddig elért fejlesztési eredmények tekintetében.
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A kutatás keretében kidolgozott módszer és eszköz gyakorlati használhatóságának vizsgálatára mintaprojekt keretében került sor. A mintaprojekt Nagypáliban, a helyi erőforrásokra alapozott sikeres településfejlesztés egyik mintatelepülésén valósult meg.
A mintaprojekt tapasztalatai megerősítették, hogy a kutatás keretében kidolgozott újszerű „helyi erőforrástérkép” hatékonyan képes támogatni az önkormányzatokat a település
saját és más településekhez viszonyított helyzetének értékelésében, a helyi erőforrások
célzott hasznosíthatósági lehetőségeinek feltárásában.
A jelen útmutatóban bemutatott módszer és eszköz a mintaprojekt eredményeire tekintettel került véglegesítésre.

1.1. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA
Az útmutató elsődleges célja a kutatás keretében kidolgozott „újszerű megközelítésű”
helyi erőforrás-térképezés, mint a helyi gazdaságfejlesztést megalapozó vezetői
döntéstámogató és elemző eszköz gyakorlatias, közérthető formában történő
bemutatása az önkormányzatok számára.
Az útmutató gyakorlati segítséget kíván nyújtani a településvezetőknek abban, hogy az
önkormányzatok reálisan, megalapozottan maguk is számba tudják venni és értékelhessék helyi erőforrásaikat, az abban rejlő fejlesztési és hasznosítási lehetőségeket.
Az útmutató egy jól áttekinthető lépésekre bontott folyamat segítségével mutatja be az
erőforrás-térképezés javasolt menetét, valamint a kutatás keretében kialakított a térképezést támogató, tucatnyi országos/EU-s szakrendszer adataira épített MS Excel-alapú
erőforrás-modell gyakorlati alkalmazását.

1.2. A FELADAT VÉGREHAJTÁS MÓDSZERTANÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA
Az erőforrás-térképezés bár széles körű elméleti háttérrel rendelkezik, de gyakorlati alkalmazása eddig korlátozottan valósult csak meg. A már meglévő helyi erőforrás alapú megközelítések fő gyengesége az erőforrások eltérő és csak egy-egy szegmensre kiterjedő értelmezése volt. Minden ágazat, minden szakma (gazdaságfejlesztők, városfejlesztők, vidékfejlesztők, közösségfejlesztők) a saját szempontjai szerint közelítette meg a kérdést, hiányzott a területen egy integráló és átfogó településfejlesztés oldalú megközelítés.
A célterületi kutatás keretében kidolgozott módszertan újszerűségét az a megközelítés
adja, hogy minden helyben rendelkezésre álló erőforrás a jelenlegi felhasználásától,
hasznosításától függetlenül számba vehető, listázható. A számbavétel mellett a lényeg
ezeknek a helyi erőforrásoknak a mennyiségi és minőségi jellemzése, valamint a bennük rejlő potenciálok, hasznosítási lehetőségek értékelhetősége.
Az újszerű megközelítés célja volt egy olyan átfogó, a helyi erőforrások lehető legteljesebb körű, adatokra épülő modellszerű vizsgálatát lehetővé tevő módszertan és annak
gyakorlati, vezetői felhasználását támogató eszköz kidolgozása, amelyet lehetőség szerint az önkormányzatok maguk is alkalmazni tudnak a helyi erőforrásokra építő gazdaságfejlesztési beavatkozásaik körültekintő tervezése, megalapozása során.
Az újszerű megközelítés kialakítása érdekében olyan akadémiai hátterű kutatás került
végrehajtásra, amely során:
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széles körben elemzésre és szintetizálásra kerültek a tárgyban közzétett elméleti
módszerek;
az ún. helyi erőforrások pontos behatárolása és kategorizálása mellett
valamennyi erőforrás kapcsán annak vizsgálatát lehetővé tevő mennyiségi és minőségi indikátorok kerültek meghatározásra, amelyekhez
országos központi szakrendszerekből elérhető települési szintű adatokra építve
adatbázis és felhasználói elemző nézetek (táblák) kerültek kialakításra.

Tekintettel arra, hogy számos helyi erőforrás esetében nem, vagy csak korlátozottan lehetséges országos adatbázisokból és nyilvántartásokból információkhoz jutni, ezért a
helyi információk becsatornázása és összegyűjtése is szükséges egy átfogó értékelés
végrehajtásához. Ennek támogatására olyan helyi információgyűjtési módok kerültek kidolgozásra a kutatás során (lásd lakossági kérdőív, célzott kérdések felület),
amelyek az erőforrás-modellezés menetébe beépítésre kerültek, de amelyek igény szerint külső szakértői segítséggel az erőforrás-modelltől függetlenül is támogathatják az
erőforrás-térképezés menetét.
A tucatnyi országos és EU-s szakrendszer kiemelt adataiból felépített adatbázis
segítségével a kutatás során kiépítésre került egy MS Excel-alapú erőforrás-modell,
amely tartalmazza, és indikátorok segítségével jellemzi az elérhető helyi erőforrásokat
minden település számára, az adatok alapján a település kiválasztását követően értékeli
a helyi erőforrásokban rejlő lehetőségeket és az azokból következő fejlesztési alternatívákat, továbbá trendelemzések (demográfiai és klíma) segítségével külső hatások
várható következményeire is felhívja a figyelmet.
A kialakított modell hazai szintű gyakorlati adaptálhatóságának vizsgálatára a bevezetőben ismertetett mintaprojekt került végrehajtásra, amelynek eredményei figyelembevételre kerültek az útmutató és az erőforrás-modell kidolgozása során.

1.3. AZ ÚTMUTATÓ FELÉPÍTÉSE
Az alábbiakban az Útmutató felépítése kerül bemutatásra a kötetek tartalmának rövid
ismertetésével.
Fejezetcím

Fejezet rövid tartalma

1. Bevezető

Az Útmutató hátterének, céljának, az összeállítás munkamódszerének és az útmutató felépítésének rövid bemutatása.

2. Útmutató a helyi
erőforrástérkép elkészítéséhez

A fejezet az önkormányzati döntéshozóknak szóló gyakorlati
útmutatót tartalmazza, amely bemutatja az erőforrástérkép
elkészítéséhez kapcsolódóan a kutatás során kidolgozott eszközöket, az erőforrástérkép elkészítésének javasolt folyamatát
és lépéseit.

Mellékletek

Az Útmutató mellékletét képezik:





I. sz. melléklet: Fogalomtár és rövidítések
II. sz. melléklet: Az MS Excel-alapú erőforrás-modell részletes felhasználói bemutatása
III. sz. melléklet: A helyi erőforrástérkép elkészítését támogató sablonok
IV. sz. melléklet: Felhasznált irodalom
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1.4. AZ ÚTMUTATÓ KAPCSOLÓDÁSA MÁS EREDMÉNYTERMÉKHEZ
A jelen kutatáshoz elsődleges bemenetet az abban szerepeltetett módszer és eszközök
tesztelését szolgáló mintaprojekt1 szolgáltatta, amely során a kidolgozott módszer és
eszköz került gyakorlatban tesztelésre egy előzetesen kijelölt település: Nagypáli esetében.
Az erőforrás modellezés kutatási eredményei bemenetet jelentettek a Tudatos település útmutató c. eredménytermékhez (4. célterület). Az erőforrás alapú megközelítés és
annak eszközrendszere, mint a tudatos településfejlesztés egyik fontos összetevője, a
tudatos tervezés részeként került említésre.
A jelen útmutatóban bemutatott helyi erőforrás-térképezési módszer és eszköz a Gazdaságösztönzési útmutató címet viselő 5. célterületi eredménytermékbe is integrálásra
került, a helyi gazdaságfejlesztési stratégiai terv körfolyamatában első lépésként értelmezett Státusz-meghatározás elemeként.

1

Összefoglaló a mintaprojekt tapasztalatairól - 5. célterület: A helyi erőforrás-felhasználást optimalizáló modelljavaslatok adaptálhatóságának vizsgálata c. dokumentum
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2. ÚTMUTATÓ A HELYI ERŐFORRÁSTÉRKÉP ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
Az Útmutató a KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű "Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” kiemelt projekt (továbbiakban: HVK projekt) 5. célterületének, a helyi gazdaságfejlesztést támogató önkormányzati eszközök kutatásának egyik
eredményterméke.

2.1. BEVEZETŐ
A helyi gazdaságfejlesztés sikere nem függetleníthető a helyi erőforrásoktól és
a helyi sajátosságoktól. A települések számára korlátozottan befolyásolható helyi
adottságok (pl. közlekedés-földrajzi helyzet, környezeti állapot stb.) szükségszerűen
helyben kezelendő vagy kihasználható feltételt jelentenek egy település fejlesztéspolitikája számára. Ugyanakkor a közös helyi célok érdekében többségében jól mozgósíthatók
mind a közösségi tulajdonban lévő, mind a magántulajdonban lévő, a helyi szereplők
által birtokolt helyi erőforrások.
A helyi erőforrásokra való építkezés a helyi fejlesztés sikerét is növelheti, hiszen
a helyi erőforrás-tulajdonosok szívesebben állnak olyan fejlesztési elképzelések
mögé, amelyeket elég közel éreznek magukhoz, mert egyértelmű azok helyi kapcsolata.
Tekintettel arra, hogy az európai uniós finanszírozási és támogatási rendszer reformok előtt áll, a 2020 utáni időszakban új feltételrendszerre kell felkészülniük a hazai
szereplőknek, így a helyi önkormányzatoknak is. Ebben a keretrendszerben várhatóan a
vissza nem térítendő támogatások nagyságrendje erőteljesen csökken és a
hangsúly a visszatérítendő támogatásokra helyeződik át. Ezzel együtt szükségszerűen
felértékelődik a fenntarthatóság szempontja és még inkább előtérbe fognak kerülni a
helyi sajátosságokhoz igazodó, a gazdaságfejlesztésben résztvevő helyi szereplők helyzetbe hozását, az egyedi megoldások megtalálását segítő módszerek és
eszközök.
Ilyen alapvető új módszerek egyike a helyi erőforrás-térképezés, amelynek tudatos alkalmazása az adottságokhoz jobban igazodó fejlesztések irányába viheti el a helyi
önkormányzatokat azzal, hogy segít



felmérni a helyben rendelkezésre álló erőforrásokat,
értékelni a település más településekhez képesti pozícióját és a helyi erőforrások
fejlesztési és hasznosítási lehetőségeit.

Miért is jelenthet komoly értéket egy önkormányzat számára a helyi erőforrások
alapos ismerete, részletes számbavétele és a hasznosítási lehetőségek összefüggéseikben történő értékelése?
Mert:




…ezek nélkül az információk nélkül a külső befektetői döntések és a pályázati
konstrukciók olyan fejlesztések irányába terelhetik a településeket, amelyek nem feltétlenül optimálisak és fenntarthatók számukra (pl. egy
távhőrendszer átállítása nem egy-két évre szól).
…abban az esetben, ha az önkormányzat nincs tisztában a saját erőforrásaival és azok hasznosításának valós lehetőségeivel, olyan fejlesztések ma-
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radhatnak el, amelyek komoly lehetőségektől foszthatják meg a helyi közösséget, vagy akár kihasználatlan erőforrások halmozódhatnak fel a településen (pl. tartósan üresen álló korábbi iskolaépület, funkció nélküli vagy alulhasznosított laktanya-terület).
… a helyi erőforrások olyan új, alternatív hasznosítási lehetőségeire is rá
tud mutatni, amelyek az erőforrások összefüggéseikben történő értékelése nélkül nem maguktól értetődők (pl. alternatív épület-hasznosítási, energia-ellátási és
közösségi térhasználati módok stb.).

Az útmutató célja és újdonsága
Az útmutató a helyi erőforrásokra alapozott tervezést és a helyi erőforrások
hasznosítási lehetőségeit érintő döntések megalapozását támogató eszköz, a helyi erőforrástérkép elkészítésében kíván segítséget nyújtani.
Jelenleg a településfejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák 2
megalapozó vizsgálatának elkészítését támogató segédlet (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet mellékletei) tartalmazza a települési helyzetelemzéshez használatos mutatószámok,
adatok, adatforrások legátfogóbb és legrészletesebb leírását. Jelen útmutató hasonlóan
átfogó jelleggel, de újszerű logikával, az erőforrások lehető legteljesebb körére,
az eddig nem, vagy kevéssé közismert erőforrás kategóriákra is kiterjedően mutatja be, hogy




mi tekinthető helyben erőforrásnak,
hogyan érdemes a helyi erőforrások feltárásába belefogni,
a megismert erőforrásokat miként érdemes vagy miért nem érdemes hasznosítani.

Kinek szól az útmutató?
Az útmutató elsődlegesen olyan, településfejlesztésben érintett döntéshozóknak és
döntéstámogató szakembereknek szól, akik részt vesznek a helyi fejlesztési tervek
elkészítésében, illetve a fejlesztési programok, projektek végrehajtásában.
Az útmutató ezen kívül hasznos olvasmány lehet polgármestereknek, képviselő-testületi
tagoknak, a helyi önkormányzati szakbizottsági tagoknak, a helyi fejlesztési szervezetek,
az önkormányzati projektirodák, projektszervezetek dolgozóinak vagy akár külső pályázatíró szervezeteknek is.

Az útmutató felépítése és használata
Bár az útmutató elsődlegesen településfejlesztésben jártas szereplők számára készült, az
abban foglaltak speciális háttérismeret nélkül is értelmezők és alkalmazhatók. A bemutatott helyi erőforrástérképhez kidolgozásra kerültek olyan komplex elemzések is, amelyek
megfelelő értelmezése és adatokkal történő kiszolgálása speciális szakértelmet is igényelhet, véleménykutatók, vagy éppen térinformatikai rendszerekben jártas szakértők
tudását feltételezik. Az útmutató ezeket az eseteket külön jelzi.

2

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
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Az útmutató elsődlegesen gyakorlati felhasználók számára mutatja be lépésrőllépésre a HVK projekt keretében a helyi erőforrás-térképezés támogatására kidolgozott eszközrendszert, annak értelmezéseit és az eszközök használati lehetőségeit.
Az útmutató melléklete a szakértők számára mutatja be az egyes erőforrástérképezési eszközöket és az értékelési algoritmusokat, módszertani elemeket, amelyek
segítséget nyújtanak a bemutatott helyi erőforrás-térképezés logikájának és megközelítésének megértéséhez.
Az útmutatóhoz szorosan kapcsolódik egy, a HVK projekt keretében kialakított, tucatnyi országos és EU-s szakrendszer adataira épített MS Excel-alapú erőforrásmodell és adatbázis, amely településekre szabott adatokat és elemzéseket tartalmaz az önkormányzatok számára a település saját helyi erőforrástérképének
elkészítéséhez. Az erőforrás-modell az Útmutatóhoz hasonlóan a projekt holnapján érhető el. A modell MS Excel formátumban való kialakításának indoka volt, hogy minden önkormányzat számára már rendelkezésre álló „alap” irodai programcsomag segítségével is futtatható legyen.
Tekintettel arra, hogy a HVK projekt informatikai fejlesztést nem tartalmazott, ezért az
erőforrás-modellhez felépített adatbázis statikus. Az erőforrásmodell következő
adatfrissítéseit és a kapcsolódó adatbeszerzéseket a felhasználóknak kell megoldaniuk. Az Útmutató melléklete ezért részletesen bemutatja a kialakított erőforrásmodell adatforrásait és adatgyűjtési segédletet is tartalmaz.
A helyi erőforrástérkép elkészítésére kialakított módszer és eszközrendszer
még nem kiforrott, tesztelése egy mintatelepülésen valósult meg, véglegesítése, további kutatásokat és fejlesztéseket igényel. A rendelkezésre álló központi adatok korlátai
miatt előfordulhatnak települések, amelyek esetében a modell és adatbázis aktuális változata csupán alap információkat biztosít. Bízunk abban, hogy a széles körű szakértői munka alapján kialakított módszer és erőforrás-modell azonban ezen esetekben is megfelelő inspirációt adhat a települések számára.
Mindezekre tekintettel a Belügyminisztérium várja az önkormányzatok és a tervezők észrevételeit, javaslatait, akik így szerves részei lehetnek egy új terület kialakításának.
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2.2. A HELYI ERŐFORRÁSTÉRKÉP KÉSZÍTÉS SZAKMAI HÁTTERE
2.2.1. MI TEKINTHETŐ HELYI ERŐFORRÁSNAK?
A helyi erőforrástérkép alapegységét a helyi erőforrás képezi, amely alatt a helyben
rendelkezésre álló, valamely felhasználó számára értékkel bíró, a helyi magán- és közösségi célú fejlesztésekhez felhasználható magán és közösségi tulajdonban lévő
tényezőket értjük. Ebbe éppúgy beletartozik egy összetartó kis közösség mozgósító
ereje, mint a helyi homokbánya.
A helyi erőforrások azért is fontosak, mert egy letelepülő vállalat jellemzően a helyi munkaerő piacról kívánja biztosítani az alkalmazottakat, felhasználva a helyi humán erőforrásokat a jövedelemtermelő tevékenységéhez. Helyi erőforrás lehet számára a művelésbe
nem vont, alacsony termőképességű földterület is, mert a föld, mint erőforrás például
energiaültetvényként is hasznosítható.
Az, hogy egy adott helyen és időben mi számít erőforrásnak, az erőforrásokat
használni, hasznosítani kívánó szereplők aktuális értékítéletétől függ. Ezért lehetséges, hogy sok helyi erőforrás kihasználatlan marad, mert nincs, aki felismerje és
értéket lásson benne.
Annak érdekében, hogy az erőforrásokként értelmezhető helyi tényezőket az
önkormányzatok a lehető legteljesebb mértékben tudják számba venni, a HVK
projekt keretén belül egy átfogó helyierőforrás-lista került kidolgozásra. A
helyierőforrás-listát a 2.3.2 fejezet mutatja be.

2.2.2. MI IS AZ A HELYI ERŐFORRÁSTÉRKÉP?
A helyi erőforrástérkép egy adott területi egység esetében helyben rendelkezésre
álló erőforrások strukturált áttekintését szolgáló kimutatás, amely lehet térképes
megjelenítésű, egyszerű táblázat, lista, vagy szöveges értékelésekkel egybefűzött komplex értékelés is. A megjelenítés formájától függetlenül a helyi erőforrástérkép lényege,
hogy:




a lehető legteljesebb képet adja a helyi erőforrásokról és azok fő mennyiségi
és minőségi jellemzőiről,
elősegítse a rendelkezésre álló, hasznosítható erőforrások, valamint a jelenlegi hasznosítási módok és a még bennük rejlő potenciálok feltárását,
segítséget nyújtson a helyi erőforrások számbavételére építkező, helyi fejlesztést célzó döntések megalapozásához.

A településre szabott helyi erőforrástérkép egy eszköz arra, hogy a helyi fejlesztési
tervek a helyi lehetőségekre és sajátosságokra figyelemmel készülhessenek el.
A HVK projekt nemcsak egy módszert, hanem olyan konkrét eszközöket dolgozott ki,
amelyek eredményesen tudják segíteni az önkormányzatokat saját településük helyi erőforrástérképének elkészítésében. Az erőforrás-térképezés során használható eszközöket
a 2.3 fejezet mutatja be.
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2.2.3. MILYEN

SZEMPONTJAI VANNAK AZ ERŐFORRÁS ALAPÚ FEJLESZTÉSI MEG-

KÖZELÍTÉS ALKALMAZÁSÁNAK?

A helyi erőforrástérkép megfelelő hasznosítása erőforrás alapú fejlesztési megközelítés alkalmazását igényli. E megközelítés fókuszában az adott területegységen belül
rendelkezésre álló helyi erőforrások optimális használata áll, egyszerre szolgálva
a helyi közösség érdekeit és fejlődését, valamint a helyi erőforrás-tulajdonosok számára
rendelkezésére álló tőke gyarapodását.

A megközelítés az alábbi erőforráshasználati kategóriákat alkalmazza:




használt erőforrások, amelyeket akár hatékonyan, a helyi közösség érdekei
szerint, akár nem hatékonyan, de már használnak a fejlesztések során;
fel nem használt, vagy kihasználatlan erőforrások, amelyeket már felismerték, de még nem használják, például munkanélküliek, parlagon álló földterületek;
látens erőforrások, amelyekre jelenleg nem is gondolnak még helyben erőforrásként, pedig építkezni lehetne rájuk (például erős, összetartó helyi társadalom).

A kihasználatlan erőforrások között vannak olyanok, amelyeket éppen a kihasználatlanságuk tesz értékessé, gondoljunk csak egy nem bolygatott erdőterületre, amely később
természetvédelmi, természetközeli területként komoly értéket képviselhet.
Eredményes erőforrás-felhasználás esetén az „erőforrás-tulajdonosok” értéknövekedést
vagy fejlődést tudnak realizálni (jólét, jövedelem, elégedettség stb.).
Azonban a helyi erőforrások nemcsak forrásai lehetnek a fejlesztéseknek, hanem a települési céloknak megfelelően önmagukban is fejleszthetők, hogy ezzel
magasabb értéket képviselő helyi erőforrások jöjjenek létre, amelyek nagyobb mértékben tudnak hozzájárulni egy adott település versenyképességéhez (például továbbképzéssel, akár célzottan a betelepülő vállalat igényeinek megfelelően is javítható a helyi
munkaerő-piaci szereplők szakképzettsége, vagy egy öntözőrendszer kiépítésével növelhető egy földterület értéke, szépen rendbe tett park növeli a helyi lakosság életminőségét).

Az erőforrások „tulajdonlása” tehát fenntartási és fejlesztési kötelezettségekkel
is jár, amit a helyi erőforrás-gazdálkodási feladatok során szintén figyelembe kell venni.
A megközelítés értelmében a közösségi erőforrások optimális, közérdeket szolgáló
felhasználása, helyi adottságokhoz illeszkedő fejlesztési célokba való becsatornázása az önkormányzat alapfeladatának tekinthető.

Az erőforrás alapú tervezés ehhez kapcsolódóan annak mérlegelésében segíti a helyi
döntéshozókat, hogy:



a helyi erőforrások jelenlegi hasznosítása optimális módon valósul-e meg, illetve
vannak-e kihasználatlan lehetőségek vagy olyan hasznosítási alternatívák,
amelyek akár a jelenlegitől eltérő hasznosítási mód formájában, de a jelenleginél eredményesebb erőforrás-használati kombinációt hozhatnak helyi szinten.
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Ahhoz, hogy a helyi szereplők érdekeit leginkább szolgáló fejlesztések valósulhassanak
meg, szükség van néhány alapelv érvényesülésére és feltétel teljesülésére. A HVK projekt keretében kidolgozott helyierőforrás-térképezési módszer az alábbi hat fő
követelményre épül:
1)

Nullbázis szemléletű helyzetfeltárás

2)

Az erőforrásokban lévő fejlesztési lehetőségek (potenciálok) meghatározása

3)

Hasznosítási alternatívák figyelembe vétele és mérlegelése

4)

Közösségi fejlesztési szemlélet érvényesülése

5)

Egyedi, helyi felmérések ösztönzése (helyi szereplők aktív részvétele)

6)

Térségi szemlélet beépítése

1) Az eredményes helyi erőforrás-térképezéshez nullbázis szemléletű helyzetfeltárást szükséges alkalmazni. Minden egyes erőforrás kapcsán a lehető legelemibb szintű információval szükséges rendelkezni ahhoz, hogy a hasznosítási lehetőségek a legteljesebb mértékben vizsgálhatók legyenek.
Például a település szempontjából értékkel bír az az információ, hogy mekkora a település teljes napenergetikailag hasznosítható, megfelelő tájolású tetőfelületete, amely
az önkormányzati épületeken túl kiterjed a település teljes épületállományára legyen
az lakott, elhagyatott ház, vagy esetleg gyár telephelye. De település szintű energetikai beruházások előkészítéséhez hasznos információ, hogy az egyes épületek miből és
mikor épültek, mekkorák, milyen az állapotuk, milyen komfort fokozatúak, mi az
energetikai besorolásuk, tájolásuk, mekkora a tetőfelületük, kinek a tulajdonában
vannak, vagy éppen most mire használják. A teljeskörű és elemi szintű információk
alapján a helyi döntéshozók megalapozottabban tudják mérlegelni egy olyan közösségi beruházás lehetőségét, amelybe a helyi magán ingatlantulajdonosok is bevonhatók az érdekeik szerint.
2)

Az alapegységek szintjén felmért erőforrások több lehetőséget biztosítanak
a fejlesztési lehetőségek (potenciálok) meghatározására, mint a helyi fejlesztési terveket általában megalapozó helyzetelemzésekhez használt adatgyűjtések. A
fejlesztési lehetőségek meghatározása nem veszi figyelembe, hogy az adott erőforrást éppen milyen szereplő és hogyan hasznosítja, hiszen éppen a lehetőségek legszélesebb spektrumának feltárása a cél (a jelenlegi felhasználás csak az egyik a
lehetségesek közül). Fontos jelentősége van a kihasználatlan erőforrásokban
rejlő lehetőségeknek is. Ez esetben nemcsak az üresen álló közösségi épületekre, a
művelés alá nem vont termőföldekre kell gondolni: a nem hatékonyan hasznosított
erőforrások is fejlődési lehetőséget hordozhatnak magukban.

3) A helyi erőforrásokban lévő fejlesztési lehetőségek hasznosítási alternatívákat
képeznek, amelyek közül természetesen nem mindegyiknek van realitása,
vagy nem mind célszerű. Egy erőforrás aktuális felhasználási módját a többi,
egyelőre csak elméletben létező hasznosítási móddal együtt ugyanazon objektív mérőszámok, mérlegelési módszerek szerint szükséges értékelni. Az alternatívák feltárása a jól beváltnak hitt erőforrás használati módokon és struktúrákon túlmutat, szükséges az erőforrások hasznosításának újragondolása pl.
üresen álló közösségi épületek, parlagon álló közterületek, a városképi szempontból is
nyomasztóan ható barnamezős területek. A jelenlegi helyzet megváltoztatása termé-
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szetesen okozhat nehézségeket, többletköltségeket, ezeket az alternatívák közötti választásnál szükségszerű figyelembe venni.
Az erőforrások hasznosításának alternatívái közötti választásra példa lehet a következő helyzet: egy befektető azzal keresi meg az önkormányzatot, hogy a település területén termálvízre alapozva egy geotermikus energiával működő fűtőművet hozna létre
és a megtermelt hővel az önkormányzat épületeit fűtené. Nem sok mindent kér az
önkormányzattól, csak a telket, ahol a termálkút-fúrást elvégzik, némi támogatást a
hatóságoknál az ügymenetek gördülékennyé tételéhez, és a helyi önkormányzati intézmények potenciális „fogyasztását”. Mit kockáztat a beruházással az önkormányzat? Két dolgot is. Egyrészt, hogy a termálvíz más módon is hasznosulhatna (pl.
sportuszoda, fürdő, mezőgazdasági hasznosítás stb.). Másrészt, hogy a helyi intézmények energiaellátásához (legyen szó fűtésről vagy villamos-energiáról) nem ez a
legolcsóbb, leghatékonyabb megoldás az önkormányzat számára. Mi a megoldás?
Meg kell vizsgálni, hogy a helyi geotermikus potenciál mi mindenre használható, és
hogy milyen más lokális alternatív-energiaellátó rendszerek kiépítése képzelhető még
el. Az elemzés eredménye természetesen lehet az, hogy ez az optimális erőforrás
használat.
4) Az erőforrás-térképezés nemcsak a közösségi (önkormányzati) tulajdonban
lévő erőforrásokra terjed ki, hanem elméletben azokra az elemekre is, amelyek ugyan magántulajdonban vannak, viszont hasznosításuk módja hatással
bírhat az önkormányzat erőforrásainak kihasználási módjára, fejlesztésük
lehetőségeire. A gyakorlatban az erőforrások hatékony kihasználása a legtöbbször
az erőforrás-tulajdonosok és a helyi közösség közös érdeke mentén, a két
szereplői csoport együttműködésével valósul meg. Fontos szempont, hogy az erőforrás-térképezési módszertan az önkormányzati, közösségi beavatkozási lehetőségek
felől közelíti meg az erőforrások számbavételét és értékelését. Azokat a módokat
és lehetőségeket, alternatívákat kell számba venni az erőforrás-térképezés
során, ahol az önkormányzatoknak beavatkozási lehetőségük és fejlesztési
aktivitásuk lehet.
Elsődlegesen olyan alternatívák feltárása a cél, ahol az erőforrás-tulajdonosok közös
érdeke tud mozgatni egy beruházást. Sok esetben az önkormányzati beruházások
mintanyújtó szerepűek lehetnek, azaz kis léptékű beruházással számos magánberuházást lehet indukálni (ld. Nagypáli község megújuló energetikai beruházásai), de az
is előfordulhat, hogy az önkormányzat a helyi erőforrás-tulajdonosokban talál szövetségesekre és közös beruházást kezdeményez (pl. Nagypáli naperőmű-park).
5) A sikeres helyi fejlesztésekhez elengedhetetlen a helyi szereplők igényeinek feltárása, az azokhoz illeszkedő fejlesztési elképzelések megfogalmazása, valamint a helyi
szereplők aktív részvétele a tervezés és a végrehajtás során egyaránt. A helyi
erőforrások értékelését szükséges kiegészíteni helyi igény-, elégedettségi és
véleményezési felméréssel. Az önkormányzat ennek segítségével közelebb tudja
hozni a helyi szereplők véleményét a helyi adottságokhoz és lehetőségekhez. A felhasználói igények ismerete biztosíthatja a bevonás fokozottabb érvényesülését, valamint a részvételi, közösségi tervezés megvalósulását. Természetesen ehhez mind a
helyi döntéshozók befogadó készsége, a lakosság és az egyéb szereplők felé való nyitott hozzáállása, mind a helyi szereplők aktivitása és részvételi hajlandósága is szükséges.
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6) Az erőforrás alapú fejlesztési megközelítésnek kulcseleme a helyi-térségi
szemlélet összeegyeztetése. A helyi szint a helyi erőforrás alapú fejlesztéseknél gyakorlatilag a település, ugyanakkor az erőforrás alapú tervezésben jelentős szerepe van a térségi gondolkodásnak és összefogásnak. Ezt a közös
finanszírozás és fenntartás könnyebbsége, a gazdasági mérethatékonyság vagy a
működés más szempontjai (pl. speciális képzettségű humánerőforrás rendelkezésre
állása) gyakran megkövetelik. Bizonyos esetekben nem adhatja a megfelelő léptéket
(lakosságszámot) a település, és főleg nem a kistelepülés, ami például nem tud önállóan eltartani egy különálló intézményt vagy nem biztosít elég munkaerőt, felvevőpiacot a gazdasági szereplők számára.
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2.3.

A HELYI ERŐFORRÁSTÉRKÉP ELKÉSZÍTÉSÉT TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK

2.3.1. A

HELYI-ERŐFORRÁSTÉRKÉP ELKÉSZÍTÉSÉT TÁMOGATÓ

MS-EXCEL

ALAPÚ

ERŐFORRÁSMODELL

A HVK projekt keretében a helyi erőforrástérkép elkészítésének támogatására MSExcel alapú erőforrás-modell került kidolgozásra, amely előre definiált indikátorok
segítségével végzi el az elérhető helyi erőforrások több szempontú értékelését minden
település számára. Az erőforrás-modell által biztosított értékelések adatforrását tucatnyi országos és EU-s szakrendszer adata és igény szerint a felhasználók részéről a modellben rögzített adatok biztosítják.
Az erőforrás-modell minden település számára:






információkat szolgáltat az adott település esetében elérhető helyi erőforrások értékeléséhez, területi, országos vagy nemzetközi adatokkal, átlagokkal való összevetéséhez,
trendelemzések (demográfiai és klíma) segítségével külső hatások várható következményeire is felhívja a figyelmet.
vizsgálja a helyben elérhető erőforrások alapján a település megújuló energia
potenciálját, valamint
értékeli a helyi erőforrásokban rejlő lehetőségeket és az azokból következő
fejlesztési alternatívákat az egyes erőforrások közötti szinergiákra is tekintettel.

A modell külön munkalapokon előre beállított elemzésekkel segíti a felhasználót
adott település helyi erőforrásainak számbevételében és értékelésében.
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Az erőforrás-modell elemeit és felépítését az alábbi ábra szemlélteti:

1. ábra: Az MS Excel-alapú erőforrás-modell elemei és felépítése

Az erőforrás-modell fő elemei
(1) Az erőforrás-modell MS Excel-alapú felhasználói felületei:


Az erőforrás-modell nyitó oldala: Az erőforrás-modell nyitó oldalán kell beállítani a vizsgálni kívánt települést a legördülő menü segítségével. A település kiválasztása az erőforrás-modell használatának feltétele. A település kiválasztásával automatikusan előállnak az erőforrás-modell adatbázisában tárolt és
az elemzői tábláiban számolt indikátorok értékei. A nyitó oldal az erőforrás-modell
egyes felületeinek tájékoztató jellegű bemutatását is tartalmazza.



Az MS-Excel munkalapokon (felületeken) elérhető elemző táblák:
o Települési státusz felület: A települési státusz felület lényege, hogy a
település kiválasztását (és igény szerint a szakértői felület kitöltését) követően automatikusan megjelennek a települési alapinformációk, majd a
helyierőforrás-kategóriák szerint bemutatásra kerülnek a települési erőforrások fő indikátorai és a hasonló méretű, egyes esetekben az azonos közigazgatási egységekhez tartozó települések átlagai is, mint viszonyítási értékek.
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o

Megújuló energetika felület: A településen elérhető megújuló energetikai (nap, szél, biomassza, földhő) potenciálokról készült elemzést és annak
eredményeként létrejövő javaslatokat tartalmazza a modul.

o

Települési komplex elemzések felület: Az előző két elemző felület települési eredményeit és a közöttük lévő gazdaságfejlesztési hatásokat és
összefüggéseket vizsgálva kiemelésre kerülnek az adott település kategóriákhoz vagy egyes szakértői értékekhez tartozó átlagoktól való jelentős pozitív (mint előnyök) és negatív eltérések (mint hátrányok).

Az önkormányzati adatbeviteli felületek:
o Szakértői felület: Az erőforrás-modell szakértői felülete abban az esetben
releváns, amennyiben az erőforrás-térképezéshez ajánlott, a helyi lakossági véleményeket vizsgáló települési lakossági kérdőív lekérdezése megtörtént. Ennek kiértékelése után kapott értékek rögzíthetők a felületen, amelyek ezt követően beépülnek a modell további elemzéseibe. Az erőforrásmodell a kérdőív lekérdezése és a felület kitöltése nélkül is működik, de
elemzői felületeinek egyes elemei kevésbé lesznek település-specifikusak,
illetve lesznek olyan erőforrás-kategóriák, amelyek csak részlegesen térképezhetők fel.
o

Célzott kérdések a kitöltőhöz felület: A felület zárt kérdéseket tesz fel
a kitöltőnek, főként olyan tényekre kitérve, melyek statisztikai adatokból
nem nyerhetők ki, mégis a település jellemzői. A kérdésekre adott válaszok
beépülnek az erőforrás-modell elemző tábláiba. Az erőforrás-modell ezen
kérdések megválaszolása nélkül is működik, de elemzői táblázatainak
egyes elemei kevésbé lesznek település-specifikusak.

(2) Az erőforrás-modell adatforrásai (a helyi erőforrások jellemzését támogató információforrások):


Az erőforrás-modell településsoros adatbázisa: Az erőforrás-modell adatbázisa tucatnyi országos és EU szakrendszerből gyűjtött standard mutatókat és
azokból képzett indikátorokat tartalmaz. Az erőforrás-modell adatbázisának adatforrását és az érintett adatköröket az útmutató II.2 melléklete mutatja be részletesen.



Helyi önkormányzati nyilvántartások, információk: A helyi erőforrások jellemzése, elemzése közben számos olyan indikátor, információ, adat merült fel
igényként, amely országos adatbázisokból nem, de a helyi nyilvántartásokból,
vagy a döntéshozóknak feltett kérdésekből viszonylag egyszerűen begyűjthető,
beilleszthető az erőforrás-térképezés menetébe. Az erőforrás-modellben definiált
elemzési területekhez tartozó helyi adatkörök beillesztésére az önkormányzati
adatbeviteli felületek közül a ”Célzott kérdések a kitöltőhöz” felületen keresztül a
felületet használónak feltett kérdések formájában (lásd II.3.2 melléklete) van
mód. A célzott kérdésekre adott egyszerű válaszok (igen/nem, vagy számszerűsített információk) segítségével tovább lehet mélyíteni az erőforrásokról rendelkezésre álló információkat és az azok segítségével lefolytatott elemzéseket, értékeléseket. A döntéshozóknak feltett, célzott kérdések olyan információkat kérnek,
mint például, hogy van-e tudomása a modell kitöltőjének helyi, megújuló energe-

20/193. oldal

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

tikai beruházásokról, vagy tudja-e miért került bezárásra a település közigazgatási
területén a korábban működő bánya stb.


Helyi önkormányzati lekérdezések és adatfelvételek: az erőforrástérképezés során előállhatnak olyan adatok iránti igények is, amelyek sem az
országos adatbázisokból, sem az önkormányzati nyilvántartásokból nem
állnak rendelkezésre. Ilyen terület például a társadalmi tőke erőforráselemei (a
helyi közügyekkel kapcsolatos attitűdök, bizalom), vagy a helyi adottságok közül
több eleme is (például lakossági, vállalkozói elégedettség a településsel kapcsolatosan). Itt az egyes indikátorok számítását a statisztikai adatok csak korlátozottan
teszik lehetővé. A helyi részvételi hajlandóság mérhető a választásokon való települési részvételi arányokkal (OVB adatok), de például a települési bizalom, vagy
egyéb helyi társadalmi attitűdök már csak kérdőíves, vagy mélyinterjús lekérdezések segítségével vehetők számba. Az erőforrás-modell emelt szintű
használata során éppen ezért célszerű olyan kérdések, kérdőívek használata is,
amelyek a helyi szereplők véleményét, elégedettségét és igényeit szondázzák.
Az erőforrás-modellhez kidolgozásra került egy lakossági kérdőív (lásd melléklet
III.3.), amelyből kinyerhető információk hozzájárulnak az előre definiált elemző
táblák alapján az erőforrások komplexebb, település-specifikusabb elemzéséhez.

(3) Az erőforrás-modell segédtáblái, amelyek az adatok erőforrásokhoz rendelését támogatják:


Az erőforrás-modellben leképzett helyierőforrás-lista: Az erőforrás-modell a
kutatás keretében kidolgozott erőforráslistára épít, azonban egyes elemei korlátozottan tudtak csak beépülni a paraméterezett modellbe. A helyi erőforrások erőforrás-modellben történő kezelését részletesen az útmutató II.1 melléklete tartalmazza.
Technikai segédtáblák: A technikai segédtáblák tartalmazzák az erőforrásmodell MS-Excel munkalapjain található elemzési táblák egyes celláihoz kapcsolódóan a paraméterezett képleteket.

2.3.2. AZ ERŐFORRÁS-MODELLBEN KEZELT HELYI ERŐFORRÁSOK ÉS KATEGÓRIÁI
A HVK projekt által kidolgozott helyierőforrás-lista kidolgozása során cél volt, hogy a
helyben erőforrásként kezelhető tényezők a lehető legteljesebb mértékben számbavételre kerüljenek. Az erőforrás-modellben is leképzett helyierőforrás-listában a helyi
erőforrások négy fő kategóriában kerültek besorolásra:





természeti tőke erőforrások,
klasszikus, gazdasági tőke erőforrások,
humán tőke erőforrások, és
társadalmi tőke erőforrások.

A kidolgozott helyierőforrás-lista bár a legteljesebb mértékben próbálja integrálni az erőforrásokat, nem ölelhet fel minden erőforrás-elemet, hiszen vannak a még nem ismert,
látens erőforrások, és a később akár helyivé váló erőforrások (pl. településegyesítés miatt).
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A helyi „erőforrás-mix” nem függetleníthető a külső környezettől, a külső társadalmi,
gazdasági és környezeti hatásoktól, ahol a hatótényezők közül kiemelhetjük a begyűrűző
innovációs vagy globális, térségi hatásokat, de akár a szabályozási, jogszabályi környezetet is.

2. ábra: A helyi erőforrások fő kategóriái

A települési erőforrások számbavétele és értékelése során számos olyan helyi jellemzők
és sajátosságok is a felszínre kerültek, amelyek bár nem tekinthetők helyi erőforrásnak.
Ezek az ún. helyi adottságokként jelentek meg a modellben. A modellben helyi adottságként kezelt tényezők:










a hely kellemessége,
a település közlekedés-földrajzi helyzete,
az intézményi ellátottság,
a hálózati pozíció,
a környezeti állapot,
a látkép, tájkép,
a települési fejlettség,
a gazdasági szerkezet és
a biodiverzitás.

A kidolgozott helyierőforrás-listában az egyes erőforrásként kezelhető elemek ún. erőforráscsoportok
szerint kerültek rendszerezésre.
Főként adathiány miatt a
helyierőforrás-lista nem minden eleme volt leképezhető a 2.3.1 fejezetben bemutatott erőforrás-modellben, azonban modellen kívül értékelése helyi egyedi információk alapján mégis lehetséges. Emiatt javasolt a helyi erőforrástérkép elkészítése
során az erőforrás-modell mellett a részletes helyierőforrás-listát is áttekinteni,
mert további erőforrásként kezelhető tényezőre hívhatja fel a figyelmet.
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A HVK projekt során kidolgozott és az erőforrás-modellben is leképzett helyierőforrás-lista struktúráját az alábbi ábra szemléleti.

3. ábra: Az erőforrás-modellben kezelt erőforráscsoportok és a helyi adottsági tényezők

A részletes helyierőforrás-listát a III.1 melléklet, az erőforrás-modellben leképzett változatát pedig a II.1 melléklet tartalmazza.
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2.3.3. A HELYI ERŐFORRÁSTÉRKÉP KÉSZÍTÉSÉT TÁMOGATÓ SABLONOK
Az erőforrás-modell mellett ún. sablonok is kialakításra kerültek annak érdekében, hogy
az erőforrás-térképezés műveletének a lehető legtöbb eleme támogatható legyen. A kidolgozott sablonok támogatják a kiegészítő adatgyűjtéseket, valamint az erőforrásmodell tudatosabb használatát.
A kidolgozott sablonokat a III. melléklet tartalmazza.

Sablon 1: A helyierőforrás-lista
A helyierőforrás-lista a helyi erőforrástérkép elkészítését támogató olyan eszköz,
amely az előző fejezetben ismertetett kategóriák szerint strukturált formában tartalmazza a helyben potenciálisan előforduló erőforrásokat.
Ez a lista egyfajta menüként szolgál a helyi fejlesztők, döntéshozók számára, amelyből kiválogathatók a helyben releváns elemek. A helyierőforráslista lehetőség arra, hogy minden erőforrás számbavétele megtörténik, azoké is,
amelyek esetleg a korábbi helyzetfeltárásokból kimaradtak, mert például a múltban kihasználatlanok voltak. A helyierőforrás-lista szerkezete lehetővé teszi, hogy
az erőforrások összefüggései is számbavételre, mérlegelésre kerülhessenek. A
HVK projekt során kidolgozott helyierőforrás-listát a III.1 melléklet tartalmazza,
amely letölthető PDF, illetve MS Excel formátumban is.

Sablon 2: A helyierőforrás-kataszter minták
A HVK projekt során kidolgozott erőforrás-kataszter minták a helyierőforráslistában szereplő minden egyes erőforrás esetében tartalmazza:



az erőforrás magyarázatát (definíció),
az adott erőforrás számszerűsítéséhez használható (mennyiségi és minőségi) mutatószámo(ka)t,
 a mutatószám kiszámításához szükséges adatokat,
 azok beszerezhetőségét (az adatforrásokat), illetve
 az összehasonlító adatokat az erőforrás adott településen mért jellemzőinek minősítéséhez.
A HVK projekt keretében kidolgozott helyi erőforráslistában szereplő valamennyi
erőforrás esetében összeállított helyierőforrás-kataszter mintákat a III.2. melléklet mutatja be, amely letölthető PDF, illetve MS Excel formátumban is.
A helyierőforrás-kataszter minta indikátorait, mérőszámait követve adat- és információgyűjtéssel felépíthető a település saját erőforrás-katasztere, amely már
csak a településre jellemző erőforrásokat tartalmazza, és azokat jellemzi. Ezen
kataszter alapján megvalósulhat az erőforrás-térképezés első fázisát záró
önértékelés, az erőforrások körének, és azok minőségi és mennyiségi jellemzőinek egyfajta szubjektív vagy a korábbi helyzetértékelésekhez viszonyító, esetleg helyi tapasztalatokon alapuló értékelése.

24/193. oldal

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

Sablon 3: A lakossági lekérdezést támogató kérdőív minta
A helyi erőforrás-térképezés során a helyi erőforrások lehető legteljesebb mértékben történő település-specifikus értékeléséhez szükséges a helyi lakosság véleményének és elvárásainak megismerése is. A HVK projekt az erőforrás-modell logikájára építve célzott lakossági lekérdezést támogató kérdőív mintát dolgozott ki
a helyi erőforrás-térképezés támogatása érdekében.
A kidolgozott lakossági lekérdezést támogató kérdőív minta elsődlegesen a
helyi lakosság attitűdjének, véleményének felmérésre szolgál, amely szintén fontos helyi erőforrás tényező. A kidolgozott lakossági kérdőív mintát a III.3 melléklet tartalmazza.
(A kidolgozott kérdőív lekérdezése és kiértékelése, illetve eredményeinek számszerűsítése véleménykutatói kompetenciát igényel(het). A lakossági kérdőív kiértékelésének adatait az erőforrás-modell Szakértői felületén keresztül lehet rögzíteni, amely segítségével lesznek elérhetők települési szinten a modell komplex értékelései).

Sablon 4: Központi szakrendszeri adatgyűjtési segédlet
A helyi erőforrástérkép elkészítését támogató erőforrás-modell adatbázisának legfőbb hazai adatforrását két rendszer, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) T-Star adatbázisa képezi. Az adatgyűjtési segédlet ennek a két
rendszernek alapszintű felhasználásához készített segédlet. A segédletet a III.4-es
melléklet tartalmazza.

2.4. A

HELYI ERŐFORRÁSTÉRKÉP ELKÉSZÍTÉSÉNEK JAVASOLT FO-

LYAMATA
A HVK projekt keretében kidolgozott és az előző fejezetben ismertetett eszközök többféle lehetőséget és módozatot is biztosítanak az önkormányzatok számára a helyi erőforrástérképük elkészítésére.
A felhasználói igények szerint a helyi erőforrástérkép elkészítésére az alábbi lehetőségek
állnak rendelkezésre:
1. A helyi erőforrástérkép elkészítése egyes erőforrásokra fókuszáltan, kizárólag a sablonok segítségével: Ez a lehetőség elsődlegesen azon felhasználók
számára választandó, akik erős elemzési kompetenciákkal rendelkeznek, akik az
alapadatok értékelésére építve saját maguk kívánják az elemzési területeket öszszeállítani.
2. A helyi erőforrástérkép elkészítése az erőforrás-modell segítségével. Ez a
lehetőség elsődlegesen azon felhasználóknak szól, akik előre kidolgozott elemzésekkel együtt szeretnénk új inspirációkat szeretni ezen a területen.
Az erőforrás-modell használata az erőforrás-térképezésre szánt ráfordítások függvényében lehet:
a. a modell ALAPSZINTŰ használata: amely nem tartalmaz kiegészítő
adatbevitelt és adatgyűjtést, kizárólag az erőforrás-modell már meglévő

25/193. oldal

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

adatbázisára épített standard elemzések áttekintésére és abból levezethető
következtetések értékelésére korlátozódik.
b. a modell EMELTSZINTŰ használata: amely esetében kiegészítő adatbevitellel az erőforrás-modell már meglévő adatbázisára épített standard
elemzések mellett, a helyi erőforrások komplex (teljesebb) értékelését
szolgáló elemzések is elérhetővé válnak.
Az alábbi ábra a helyi erőforrástérkép elkészítésének felkínált lehetőségeit szemlélteti:

4. ábra: A helyi erőforrástérkép elkészítésének felkínált lehetőségei

Az alábbi táblázat a felkínált lehetőségek sajátosságait hasonlítja össze a felhasználók szempontjából annak érdekében, hogy az egyedi igényeknek megfelelő
változatot tudják kiválasztani.
1. táblázat: A helyi erőforrástérkép elkészítésére felkínált lehetőségek összehasonlítása

A

településre

szabott

OPCIÓ 1.A

OPCIÓ 1.B

OPCIÓ 2

Modell ALAPSZINTŰ

Modell EMELTSZINTŰ

Kizárólag a sablonok

használata

használata

segítségével

A helyben releváns erőfor-

Az automatikus erő-

A település esetében

helyierőforrás-lista ösz-

rásokat automatikusan

forrás-jellemzés

releváns erőforrások

szeállítása

jelöli ki a modell az adat-

mellett a kiegészítő

manuális kijelölése az

bázis alapján – de csak

adatbevitelek segítsé-

előre definiált

azokat, amelyekről az

gével település-

helyierőforrás-lista
segítségével történik.

adatbázis mennyiségi

specifikusabb, részlete-

és/vagy minőségi adatok-

sebben jellemzett listát

kal rendelkezik.

nyújt.
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OPCIÓ 1.A

OPCIÓ 1.B

OPCIÓ 2

Modell ALAPSZINTŰ

Modell EMELTSZINTŰ

Kizárólag a sablonok

használata

használata

segítségével

A helyi erőforrások jellem-

Nem igényel adatgyűj-

A modell emelt szintű

Az adatbiztosítás a ka-

zéséhez,

tést, a modell adatbázisá-

használata kiegészítő

taszterminta segítségével

ból automatikusan kerül-

önkormányzati adat-

az abban meghatározott

nek végrehajtásra az

bevitelt igényel, ame-

indikátorok és országos

értékeléséhez

szükséges adatok biztosítása

elemzések a település

lyet külön kérdésekre

átlagok alapján történik.

kiválasztását követően.

épülő adatfelviteli felü-

Az indikátorok telepü-

let támogat.

lési adatgyűjtést igényelnek, amelyhez az
adatforrásokat a kataszter nevesíti.

Települési státusz érté-

A modell automatikusan

A modell automatiku-

Az erőforráskataszter-

kelése: a helyi erőforrások

végrehajtja az adatbázis

san végrehajtja az

minta alapján országos

alapján: az erőforrás-

adatbázis és a bevitt

adatbázisok (pl. KSH,

jellemzők ez esetben más

adatok alapján.

TEIR, OKIR stb.) segítsé-

jellemzése viszonyszámokkal

területi adatokkal (nem-

gével feltölthetők infor-

zetközi, országos, járási,

mációkkal a települési

térségi, településkategóri-

kataszter egyes lapjai,

ás stb.) referenciaérté-

azaz kiszámolhatók a

kekkel (átlagokkal) is

releváns erőforrások

összevetésre kerülnek.

jellemzésére szolgáló
indikátorok – települési
önértékelés.
Az erőforrás-jellemzők
tehát összevethetők tapasztalati értékekkel,
korábbi hatásértékelésből
származó információkkal,
tervezett célállapotokkal
stb.

Megújuló energia hasznosítási

potenciálok

meghatározása

A modell automatikusan

Az alapszintű haszná-

végrehajtja.

lathoz képest a kiegészítő adatbevitel
alapján többletelemzés készül.
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Települési

OPCIÓ 1.A

OPCIÓ 1.B

OPCIÓ 2

Modell ALAPSZINTŰ

Modell EMELTSZINTŰ

Kizárólag a sablonok

használata

használata

segítségével
-

komplex

Az adatbázis alapján

Az alapelemzéseken

elemzés - az erőforrások

automatikusan alap-

felül az adatbevitel

hasznosítása

szintű értékelést hajt

alapján automatiku-

nergiák alapján felépített

végre a modell, de a szö-

san végrehajtásra

átfogó, szintetizáló, komp-

veges értékelések csak az

kerülnek a komplex

országos rendszerekből

értékelések, szövege-

lex,

közötti

szöveges

szi-

erőforrás

értékelés:
(Miben mutatkoznak alapvető
hiányosságok,

átemelt adatokra korláto-

sen üzenetek formájá-

zódnak.

ban közölve a településen jelentkező lehető-

amelyeket

ségeket és a veszélye-

fejleszteni kell, és amennyiben
több

lehetőség

közül

ket.

kell

választani, melyik hasznosítási
mód a legkedvezőbb a település szempontjából?)

Speciális
igény

kompetencia

Nem igényel speciális

Az önkormányzati cél-

Elemzésekhez (és igény

kompetenciát (csak mini-

zott kérdések bevitele

szerint a lekérdezések-

mális Excel felhasználói

nem igényel speciális

hez)

ismeretet és alap statiszti-

kompetenciát, viszont a

kák elemzési képességét).

lakossági lekérdezésekhez véleménykutató
bevonása javasolt.

Bár a sablonok is megfelelő iránymutatást biztosítanak, az erőforrás-modell segítségével
egyszerűbben és egyben komplexebb módon kerülhet sor az erőforrások helyzetének
értékelésére az összeállított adatbázisnak és az előre definiált elemző tábláknak köszönhetően.
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Az alábbi ábra a helyi erőforrástérkép elkészítésére felkínált lehetőségek folyamatait foglalja össze:

5. ábra: A helyi erőforrástérkép elkészítésére felkínált lehetőségek folyamatai

A továbbiakban bemutatásra kerülnek az egyes opciók szerinti folyamatok pontos hivatkozásokkal a kapcsolódó lépésekre és a lépések szerint javasolt eszközök használatára.
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2.4.1. A

HELYI ERŐFORRÁSTÉRKÉP ELKÉSZÍTÉSE AZ

MS EXCEL-ALAPÚ

ERŐFOR-

RÁS-MODELL SEGÍTSÉGÉVEL

A fejezet az OPCIÓ 1.A és 1.B eseteit egyben mutatja be: közös fejezetekben az azonosan, és külön-külön az eltérően lefutó folyamatelemeket.

2.4.1.1. Az erőforrás-térképezés indítása
A modell megnyitása a megadott linken keresztül (1. lépés)
Az MS Excel-alapú modell a következő felületről tölthető le. A modell MS Excel 2013 verzióban készült, de a korábbi verziókhoz kompatibilis mentésekkel és programozással, így
a legtöbb olyan számítógépen megnyitható, ahol a MS Office valamely verziója rendelkezésre áll.
A modell nyitólapján a település kiválasztása – a települési alapadatok ellenőrzése (2. lépés)
Az erőforrás-modell alapszintű használatához csak a település nevének kiválasztása
szükséges a legördülő listából. Ez egyben a használat szükséges feltétele. A település
kiválasztását – a túlzottan hosszú legördülő lista elkerülése érdekében – a területi közelítés módszerével kínálja fel a modell, ami annyit jelent, hogy az érintett régió, megye,
majd járás kiválasztását követően van lehetőség a keresett település kijelölésére (lásd 6.
ábra).
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TELEPÜLÉS KIVÁLASZTÁS
Kérjük, válassza ki a kívánt régiót!
Kérjük, válassza ki a kívánt megyét!
Kérjük, válassza ki a kívánt járást!
Kérjük, válassza ki az elemezni kívánt települést!

Modulok

Szakértői oldal

A modul felülete abban az esetben releváns, ha a kutatás során ajánlott, helyi
attitűdöket vizsgáló települési lakossági kérdőív lekérdezése megtörtént, ennek
kiértékelése után kapott értékek rögzíthetők a felületen, melyek ezt követően
beépülnek a modell további elemzéseibe, outputjaiba. /A modell a kérdőív
lekérdezése, és a modul kitöltése nélkül is működik, de eredményei kevésbé
fókuszáltak./

Célzott kérdések

A modul zárt kérdéseket tesz fel a kitöltőnek, főként olyan tényekre kitérve, melyek
statisztikai adatokból nem nyerhetők ki, mégis a település jellemzői. Ezt követően
a válaszok beépülnek a modell által mutatott eredményekbe. /A modell a kérdések
meg nem válaszolása esetén is működik, de eredményei kevésbé fókuszáltak./

Települési státusz

A települési státusz modul lényege, hogy a település kiválasztását (és adott esetben
a szakértői oldal kitöltését) követően alapinformációkat (lakosság, terület stb.)
közöl, majd a vizsgált tőkefajtákon végighaladva bemutatja a település értékeit,
illetve azokat a hasonló méretű, egyes esetekben az azonos közigazgatási
egységhez tartozó települések átlagaihoz viszonyítja.

Megújuló energetika

A településen elérhető megújuló energetikai (nap, szél, biomassza, földhő)
potenciálokról készült elemzést és annak eredményeként létrejövő javaslatokat
tartalmazza a modul.

Települési komplex elemzés

Az korábbi modulok eredményeit összegezve az elemzett településről összegyűjtött
információk, a köztük lévő kapcsolatok gazdaságfejlesztési hatásaik alapján
kerülnek értékelésre, és az értékítéletek alapján előnyökként, vagy hátrányokként
szerepelnek.

Erőforrás lista

Az erőforrás koncepcióban megfogalmazott erőforráslista, amely „checklist”szerűen mutatja be az egyes kategóriák modellbe integrálását, vagy kimaradásának
okait.

6. ábra: A vizsgálni kívánt település kiválasztása és a nyitólap az erőforrás-modellben

A nyitó felületen lehetőség van röviden megismerni a modell további felületeit (moduljait). A felhasználó azokra automatikusan át is léphet, nem ragaszkodva a továbbiakban
leírt lépésekhez. (Megjegyzendő, hogy a lépések helyes sorrendben való elvégzése az
erőforrás-modell eredményesebb használatát biztosíthatja).
Az erőforrás-modell, amely azon túl, hogy táblázatba foglaltan tartalmazza az erőforráslistát a településnév kiválasztásával automatikusan listát ad a településen
előforduló, releváns erőforrásokról és ezen túlmenően a helyi adottságokról is,
mégpedig rögtön a települési státusz oldalon.

2.4.1.2. A települési státusz értékelése
A vizsgálandó település kiválasztását követően az erőforrás-modell automatikusan számolja az erőforrás-modell elemzői felületein a paraméterezett táblák alapján az indikátorokat. Az elemzés következő lépése az erőforrás-modell települési státusz felületének
ellenőrzése, amelyen az alábbi elemzések érhetők el:
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(1) A települési alapadatok, az adott településkategória átlaga és azok viszonyának értékelése
Az erőforrás-modell Települési státusz felületének első értékelési blokkja a települési
alapadatok és azok településkategória szerinti besorolása. Az előző lépésben rögzített
településnév kijelölése után a modell adatbázisából automatikusan kiszámításra kerülnek
a települési alapadatok (lásd alább).
TELEPÜLÉSI ALAPADATOK
Jogállás

község

Szerepkör

Önálló hivatallal rendelkező település

Település méretkategória

falu (2001-5000 fő)

Kedvezményezett település

nem kedvezményezett
Települési
érték

Az átlag arányában a
település értéke

Településkategória átlaga

Terület (km2)

21,81

11,88

Állandó népesség (fő)

2 989

968

Átlagos

Népsűrűség (fő/km2)

137,05

00,86

Jelentősen átlag feletti

Munkanélküliségi ráta

6,04

00,52

Átlag alatti

Átlag alatti

7. ábra: Települési alapadatok és azok értékelése a települési státusz felületen

(2) Az egyes helyierőforrás-kategóriák jellemzése mennyiségi és minőségi indikátorok segítségével országos és méretkategória szerinti átlagokkal összehasonlítva
A nyitófelületen kiválasztott településnév alapján az erőforrás-modell a kialakított
adatbázisból betöltött adatok alapján automatikusan kiszámítja a releváns helyi erőforrásokra a modellbe táplált minőségi és mennyiségi indikátorokat.
A felületen a helyierőforrás-lista alapján létrejövő erőforrás-kategóriák szerinti csoportokra kerültek kialakításra az elemző táblák:
1.
2.
3.
4.

A
A
A
A

természeti tőke indikátorainak alakulása az adott településen;
klasszikus, gazdasági tőke indikátorainak alakulása az adott településen;
humán tőke indikátorainak alakulása az adott településen;
társadalmi tőke indikátorainak alakulása az adott településen.

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek egy tetszőleges település adatain keresztül az
egyes erőforrás-kategóriák elemző táblái. Az erőforrás-modell ezen elemző felületén az
egyes erőforrások már az indikátorokkal együtt jelennek meg: az indikátorok adott településre vonatkozó értékével, valamint a méretkategória szerinti átlagértékekkel.
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2.1 A természeti tőke indikátorainak alakulása az adott településen: az indikátorok települési értéke és a méretkategória szerinti átlagok:
A természeti tőke indikátorainak alakulása a településen
Település értéke

Méretkategiória átlaga

93,1 : 6,9

93,85 : 6,15

Települési átlag AK-érték

Országos AK-tartomány

Szántóföld

25,6

6,2 - 35,3

Rét (gyep)

29,6

9,4 - 40,6

Legelő (gyep)

7,3

1,7 - 14,8

Szőlő

54,4

0 - 85,6

Kertgazdálkodási terület

41,5

10,5 - 71,7

Gyümölcsös

45,9

12 - 71,7

Nádas

0,0

0 - 53,9

Erdő

5,1

0 - 13,1

5,1

1,2 - 13,1

Föld
Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági
Területhasználat területek aránya (a település
területének százalékában):
Átlagos aranykorona
Művelési ág
érték hektáronként

Egyéb fásított területek

A településen a mezőgazdasági területek egy hektárra
vetített ára átlagosan 800.000 forint alatt van, mely
szerény az országos földárakhoz viszonyítva.

A települési földterületek értéke

Települési átlag érték

Méretkategiória átlaga

0,86%

0,71%

6,90%

10,86%

13,19

11,87

0,00%

0,30%

0%

4,78%

0,83%

2,06%

Ipari területek aránya a település
területéből:
Lakóterületek aránya a település
Lakóterületek
területéből:
Iparterületek

Egy főre jutó lakóterület nagysága (m2):
Infrastrukturális területek aránya a
Infrastruktúra
település területéből:
A zöldövezeti területek aránya a
Zöldövezet
település területéből:
A vízfelületek aránya a település
Vízfelület
területéből:
Ásványkincsek

Felhagyott bányászati tevékenység

Felszín alatti vizek
Termálvíz A termálvíz-hasznosítási lehetőség adott
Ivóvíz Nem került kitöltésre Szakértői oldal
Nap
Naperőmű a településen Nincs
Települési besugárzási érték
Szél

1517,26 kWh/m2

Jó besugárzási érték

Nincs szélerőmű a településen

8. ábra: Természeti tőkeelemek a települési státusz felületen
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2.2 A klasszikus, gazdasági tőke indikátorainak alakulása az adott településen: az indikátorok települési értéke és a méretkategória szerinti átlagok:
A klasszikus tőke indikátorainak alakulása a településen
Dologi tőke
Átlag alatti a település
Immateriális
immateriális javakkal való
javak
ellátottsága
Településkategória átlaga
alatti

Vizsgált indikátor: 1000 lakosra jutó belföldi
szabadalmi bejelentések száma, melynek
települési értéke: 0 db

Földterület

Településkategória átlaga
alatti

Vizsgált indikátor: 1 km2-re jutó közút hossza,
melynek települési értéke: 0,2 km

Járművek

Átlagos a településméretkategóriában

Vizsgált indikátor: 1000 főre jutó gépjárművek
száma, melynek települési értéke: 261,46 db

Szolgáltatási infrastruktúra

Átlagos a településméretkategóriában

Vizsgált indikátor: 1000 lakosra jutó internet
előfizetések száma, melynek települési értéke:
191,91 db

Közüzemi infrastruktúra

Átlagos a településméretkategóriában

Vizsgált indikátor: komfortos lakások aránya a
településen, melynek települési értéke: 92,3%

Lakossági pénztőke

Átlagos a településméretkategóriában

Vizsgált indikátor: egy lakosra jutó nettó
jövedelem, melynek települési értéke: 855754,8
Ft

Vállalkozási pénztőke

Településkategória átlaga
alatti

Vizsgált indikátor: egy vállalkozásra jutó saját
tőke, melynek települési értéke: 3757,81 ezer Ft

Önkormányzati pénztőke

Településkategória átlaga
alatti

Vizsgált indikátor: önkormányzati felhalmozási
célú tartalék egy lakosra, melynek települési
értéke: 0 ezer Ft

Szabadalmak

Fizikai tőke

Pénztőke

Átlagos a település fizikai tőke
ellátottsága

Alacsony a pénztőke-állomány
a településen

9. ábra: A klasszikus, gazdasági tőkeelemek a települési státusz felületen
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2.3 A humán tőke indikátorainak alakulása az adott településen: az indikátorok települési értéke és a méretkategória szerinti átlagok:
A humán tőke indikátorainak alakulása a településen
Egyén
Átlag alatti tudásszint a
Tudás településen

Egészség

Életminőség

Vizsgált indikátor: felsőoktatásban résztvevő
hallgatók száma 1000 főre, melynek települési
értéke: 0 fő
Vizsgált indikátor: 1 társas vállalkozásra jutó
átlagos statisztikai állományi létszám, melynek
települési értéke: 3 fő

Iskolázottság

Településkategória átlaga
alatti

Tapasztalat

Településkategória átlaga
alatti

K+F aktivitás

Településkategória átlaga
alatti

Vizsgált indikátor: szabadalmi bejelentések
száma, melynek települési értéke: 0 db

Fizikai egészség

Településkategória átlaga
alatti

Vizsgált indikátor: 1000 élve születésre jutó
csecsemőhalálozás, melynek települési értéke: 0

Mentális egészség

Átlag feletti a
településkategóriában

Vizsgált indikátor: bentlakásos intézményekben
ellátottak száma 1000 főre vetítve, melynek
települési értéke: 11 fő

Környezet állapota

Gyenge

Vizsgált környezeti indikátor települési értéke (a
maximálisan elérhető 8-ból): 0,58

Zsúfoltság

Átlagos a településméretkategóriában

Vizsgált indikátor: 1 főre jutó lakóterület,
melynek települési értéke: 13,19 m2

Vándorlás

Településkategória átlaga
alatti

Vizsgált indikátor: vándorlási egyenleg, melynek
települési értéke: -16 fő

Lakhatás

Településkategória átlaga
alatti

Vizsgált indikátor: komfort nélküli lakások
aránya, melynek települési értéke: 7,7%

Közbiztonság

Átlag feletti a
településkategóriában

Vizsgált indikátor: regisztrált bűncselekmények
száma 1000 főre vetítve, melynek települési
értéke: 26,3 db

Az egészségi állapot átlagos a
településen

Az életminőség átlagos a
településen

10. ábra: A humán tőkeelemek a települési státusz felületen

2.4 A társadalmi tőke indikátorainak alakulása az adott településen: az indikátorok települési értéke és a méretkategória szerinti átlagok:
A társadalmi tőke indikátorainak alakulása a településen
Részvételi hajlandóság
OGY választásokon való
részvétel, 2014 (%)
Polgármesterjelöltek
száma, 2014 (fő)

Települési adat: 49,83
Települési adat: 2

Településkategória átlaga:
57,2
Településkategória átlaga:
2,78

Bizalom

Nem került feltöltésre a Szakértői oldal

Helyi közügyekkel
kapcsolatos attitűdök,
elégedettség

Nem került feltöltésre a Szakértői oldal

Megye átlaga: 59,41
Megye átlaga: 2,55

11. ábra: A társadalmi tőkeelemek a települési státusz felületen

(3) A helyi adottságok jellemzése mennyiségi és minőségi indikátorok segítségével országos és méretkategória szerinti átlagokkal összehasonlítva
Az erőforrás-modell vizsgálja a helyierőforrás-lista szerint a helyi adottságokat összegző
települési sajátosságokat és az adott települést érintő hosszú távú trendek várható hatásait is.
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A települési adottságok (sajátosságok) értékelési logikájának részletes leírása a II. kötet
3.2. fejezetében található.
Az alábbi ábra a települési adottságok (sajátosságok) és azok egy tetszőleges település
esetében történő értékelését mutatja be:
Települési sajátosságok
Hely kellemessége

Nem került feltöltésre a Szakértői oldal

Közlekedés-földrajzi
helyzet

Budapesttől mért távolság: 83,31 km

Járásközponttól mért távolság: 18
km

Intézményi ellátottság

Településkategóriában átlagos
intézményi ellátottság

Nem került feltöltésre a Szakértői
oldal

Legközelebbi
autópálya-felhajtó
távolsága: 18 km

Hálózati pozíció
Városhálózati pozíció

Nincs csomóponti hálózati pozíció

Munkaerő
A települést érintő napi ingázás
A(z) … munkaerő-piaci vonzáskörzet tagja
vonzáskörzeti pozíció
mértéke: 30,73%
Innovációs hálózati
Felsőoktatásban dolgozók száma (fő):
pozíció
Környezeti állapot
Látkép/Tájkép

Gyenge, mert a település környezeti
értéke a maximálisan elérhető 8,07-ből:
0,58
A település zöldterület csökkenése 20062012 között (ha):

0

Országos átlagot
meghaladó
Átlagos a település
méretkategóriájába
n

Nem került feltöltésre a Szakértői oldal
1,76

Átlag alatti

Nem került feltöltésre a Szakértői oldal

Nem került megválaszolásra a Célzott kérdések
vonatkozó része

Biodiverzitás

Átlag alatti

A település ökológiai hálózati értéke a maximális 3-ból:
0,73.

Települési gazdasági
erő

A település becsült GDP-je: 4624,25
millió Ft

Részesedés a megyei GDP-ből

0,52%

Részesedés a járási GDP-ből

1,21%

Gazdasági szerkezet
Foglalkoztatottak
szektorális megoszlása Primer szektor: 9,17%; Szekunder szektor: 43,78%; Tercier szektor: 47,05%
(%):
Regisztrált
vállalkozások
Primer szektor: 10,64%; Szekunder szektor: 12,77%; Tercier szektor: 76,6%
szektorális megoszlása
(%):
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen: 143 fő, melyből több mint 180
Munkanélküliség
napja nyilvántartott: 50 fő

12. ábra: A települési sajátosságok értékelési táblája a települési státusz felületen

(4) Az adott települést érintő hosszú távú trendek várható hatásainak jellemzése
Az erőforrás-modell vizsgálja az adott települést érintő hosszú távú trendek várható hatásait is. A referenciaértékeket a modell automatikusan számolja. A referenciaértékek
alapján a legtöbb esetben szakértői kategóriák mutatják - átlagos, átlag alatti és átlag
feletti, vagy ettől is részletesebb skálázással - a besorolást.
A referenciaértékekre és a kategóriaképzési elvekre vonatkozó szakértői döntéseket a
részletes modell leírás ismerteti lépésről-lépésre (lásd II. melléklet).
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Az alábbi ábra az adott településhez kapcsolódó térségi trendek, előrejelzéseket és azok
egy tetszőleges település esetében történő értékelését mutatja be:
Térségi trendek, előrejelzések
Hőmérséklet

Csapadék

Népességváltozás

Gazdasági növekedés

Országos átlag alatti éves
középhőmérséklettel
jellemezhető terület
Átlagos mennyiségű éves
csapadékkal jellemezhető
terület
Járási szinten jelentős
elnéptelenedés
prognosztizálható 2011 és 2051
között

Jelentős éves középhőmérséklet növekedés
várható 2050-re
Az éves átlagos csapadékmennyiség
változása nem várható 2050-ig

2014. évi járásbeosztással kalkulálva!

Megyei szinten átlag feletti gazdasági növekedés (GDP) várható 2050-ig

13. ábra: A térséget érintő trendek vizsgálata a települési státusz felületen

Összességében tehát a települési státusz felületen közölt elemzések segítséget nyújtanak
a helyi erőforrások jelenlegi státuszának vezetői szintű áttekintéséhez.

2.4.1.3. Az erőforrás-hasznosítási lehetőségek
alapszintű használata esetében)

értékelése (a modell

Az erőforrás-modell elemzési felületeken található STANDARD elemzések értékelése, a hasznosítási lehetőségek kijelölése
Az erőforrás-modell alapszintű használata során az erőforrás-térképezés következő lépése a kigyűjtött és jellemzőkkel ellátott helyi erőforrások helyzetének, állapotának és felhasználásának, valamint a hasznosítási lehetőségeknek az értékelése.
A fejlesztési és hasznosítási lehetőségek értékelésére az erőforrás-modell két felületet
biztosít a felhasználók számára:



(1.a) Hasznosítási potenciálok térképe: megújuló energetikával összefüggő lehetőségek értékelése (Megújuló energetika felület)
(1.b) Települések összefoglaló komplex szöveges értékelése (Települések
komplex értékelése felület)

Az érintett felületek az erőforrás-modell alapszintű használata esetében kizárólag az erőforrás-modell adatbázisa alapján töltődnek fel automatikusan. Kiegészítő önkormányzati
adatbevitel hiányában egyes elemzések, az országos szinten elérhető adatok korlátai
miatt csak részlegesen fognak előállni.
1.a Hasznosítási potenciálok térképe: megújuló energetikával összefüggő lehetőségek
értékelése (Megújuló energetika felület)
Az erőforrás-modell egyik speciális komplex értékelési felülete a megújuló energetikai
felület, amely egyfajta potenciáltérképet kínál az önkormányzatok számára a települési
erőforrások alapján, helyi szinten elérhető megújuló energetikai potenciál tekintetében. A
felület a potenciálok számszerűsítése mellett szöveges, hasznosítást érintő ajánlásokat is
ad a felhasználók számára.
A modell a megújuló erőforrások közül a napenergiát, a szélenergiát, a geotermiát, a
földhőt, a levegőhőt és az energetikai célra hasznosítható biomassza tömeget
veszi számításba.
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(A napenergia-hasznosítási lehetőségeknél a napsütéses órák száma és a településsorosan kalkulált besugárzási érték alapján számít egy m2-ként elérhető kWh mennyiséget,
amivel az napelem-beruházások esetén számolni lehet. A szélenergia tekintetében már
jóval korlátozottabbak a telepítési lehetőségek, illetőleg településsoros szélerősség adatok sem állnak rendelkezésre, de az esetleges beruházást korlátozó egyes tényezők, jogszabályi feltételek igen, így a modell a szélerőművek telepítésének lehetőségéről vagy
éppen korlátozott voltáról nyújt tájékoztatást. Az ország adottságai geotermia tekintetében kiválóak. A modell a GeoDH adatbázisban szereplő településsoros adatok alapján az
1000 m mélységben minimum 50°C-os, illetőleg a 2000 méteren legalább 90°C-os víz
jelenlétéről tájékoztatja a felhasználót, rámutatva ezzel a különféle beruházások lehetőségeire a településen. A modell a településen jelenlévő biomassza-potenciál kiszámításához több lépcsőben vesz adatokat, ám csak azokkal az élőtömegekkel számol, amelyek a
normál gazdasági és természeti körforgásból kimaradnak, ott felesleget vagy hulladékot
képeznek. A modell a számított biomassza tömegből kalkulál egy előállítható kWh potenciált, amit meg lehet célozni a helyi energetikai beruházással. A térségen belül már telepített erőművi kapacitások ugyanakkor korlátozó tényezőknek számítanak, hiszen azok
sok esetben már felhasználják a modellben kimutatott potenciálokat. A földhőre és a
levegőhőre építkező energetikai beruházások lehetősége gyakorlatilag korlátozás nélkül
rendelkezésre áll mindenütt az országban, így ezekre is felhívja a figyelmet a modell. A
részletes adatforrásokat és a referenciaértékszámítást a II.4.2 melléklet ismerteti.)
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Az alábbi ábra az erőforrás-modell megújuló energetika felületét mutatja:
TELEPÜLÉSI POTENCIÁLOK KISZÁMÍTÁSÁHOZ
HASZNÁLT ADATOK

POTENCIÁLOK, JAVASLATOK

Napener
gia
optimális éves
besugárzás:

kWh/m
1452,72 2

A település a napenergia használatára nem a legjobb
adottságokkal rendelkezik országos viszonylatban, de
érdemes számításokat végezni.

Szélener
gia
szélerősség 75
m-es
magasságban:
védett
természeti
terület +
belterület
aránya:

5 m/s

0,06 %

Az átlagos országos
referenciaértékkel kalkulálva.

Természetvédelmi területen és települési
belterületen szélerőmű nem létesíthető!
A szélerőmű-beruházást a védett természeti
terület és a belterület aránya nem korlátozza.

Geoter
mia
1000 m
mélységben
legalább 50°C
hőmérsékletű
2000 m
mélységben
legalább 90°C
hőmérsékletű

A termálvíz-beruházás
megfontolható.

van

nincs

Biomass
za

Potenciál
erdőterület:
védett
természeti
terület:
állattartó
telep:

0,00 ha

0,0 tonna

0 ha

van

Kinyerhető energia:

szarvasmarha:

11 db

5 507 kWh

sertés:

53 db

2 830 kWh

szárnyas:

0 db

0 kWh

Depóniagázerőműhöz
hasznosítható
szeméttelep:
Szennyvízgázerőműhöz
hasznosítható
szennyvíztelep:

Éves
energiatermel
ési kapacitás
MJ = 0
0
MWh

nincs

0

0 kWh

kWh
Új biomassza-erőmű kapacitás
létesítése ajánlott.

14. ábra: Az erőforrás-modell megújuló energetikai elemző felülete

(1.b) A települések összefoglaló komplex szöveges értékelése (Települések komplex értékelése felület)
Az erőforrás-modell végső összegző értékelését a vizsgált erőforrások és dimenziók
alapján az erőforrás-modell komplex értékelő felülete tartalmazza. A felület a települések
erőforrás-felhasználása és fejlesztési potenciálja szempontjából előre meghatározott
struktúrában és elemzési szempontok szerint pozitív és negatív üzenetekbe csoportosítva ad egy átfogó képet a települési erőforrások összességéről.
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A települési komplex értékelésnél többségében egyfajta kategorizálás, a kutatás során
kialakított szakértői logika alapján kerültek meghatározásra az egyes kategóriák esetében a potenciálok/hátrányok pozitív, illetve negatív besorolása. Az erőforrásmodul által
megfogalmazott rövid, karakteres üzenetek figyelemfelkeltők a tekintetben, hogy az
egyes helyi erőforrások állapota országos-térségi viszonylatban hol áll, és azok alapján
milyen fejlesztési irányokban lehet gondolkodni.
Az alábbi ábra az erőforrás-modell települési komplex értékelés felületét szemléleti (egy
konkrét példán keresztül):
A VIZSGÁLT TELEPÜLÉS
…….
TELEPÜLÉSI KOMPLEX ÉRTÉKELÉS
Előnyök, kihasználható lehetőségek

Hátrányok, potenciális problématerületek

Pozitív népsűrűségi mutató
Iparterületek magas aránya
Fejlett infrastruktúra
Beépített területek aránya megfelelő, beruházásokat nem akadályoz
Magas aranykorona értékű szántóterületek
Bányászati tevékenység
Napenergia hasznosításban rejlő lehetőségek
Gazdasági tőkeerő
Jelentős tájképromlás
Budapest közelsége
Autópálya közelsége
Városhálózati csomópont
Problémás a biodiverzitás
Nem megfelelő környezeti állapot
Hosszú távon problémákhoz vezethet a felmelegedés

15. ábra: Komplex erőforrás értékelés és javaslatok az erőforrás-modell Települési komplex
értékelés felületén

A komplex értékelés a következő főbb kategóriák mentén történik a modellben:









Népsűrűség
Iparosodottság
Infrastrukturális ellátottság
Területhasználat
Termőföld-minőség
Ásványkincs-potenciál
Megújuló energetikai potenciál
Hulladék-potenciál
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Gazdasági tőke
Humán tőke
Társadalmi tőke
Zöldfelület-változás
Budapest közelsége
Autópálya közelsége
Hálózati pozíció
Természeti környezet
Klímaváltozás hatásai
Demográfiai trendek
Gazdasági prognózis

Minden kategóriában egy szakértői átlaghoz viszonyítva kerül meghatározásra a jelentős
felfelé vagy lefelé irányuló „kilengés”, ami pozitív (ösztönző) vagy negatív (figyelmeztető) üzenetekben jelenik meg a felületen. A viszonylag kevés kategóriában megjelenő
üzenet (üres sorok) azt jelzi, hogy a település erőforrásbázisa nem tér el jelentősen az átlagostól.
A komplex erőforrás értékelési lépéssel zárul az erőforrás-térképezés erőforrásmodellben támogatott folyamata.
A modell fentiekben bemutatott elemzési felületei alapján a felhasználóknak értékelni kell
az elemzések eredményeit: ezek alapján javasolt a helyi erőforrásokat érintő
fejlesztési és hasznosítási intézkedési tervek kidolgozása.
A szükségessé váló beavatkozások érinthetik akár a helyi fejlesztési tervek felülvizsgálatát (új helyzetfeltárás készítése, új SWOT elkészítése, teljesen új helyi fejlesztési koncepció vagy Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése), akár új fejlesztési elképzelések, projektek megfogalmazását, megtervezését is.
Az erőforrás-térképezés nem csupán az újragondolt, új struktúrában kivitelezett helyzetfeltárás révén tudja a helyi tudatos tervezést és a tudatos beavatkozásokat elősegíteni: az erőforrás-térképezés segítségével elkészített erőforrás-csoportos, ágazati vagy
komplex elemzések, értékelések konkrét problématerületek és fejlesztési potenciálok
feltárásával is elősegítik a helyi stratégiaváltást vagy stratégiakészítést.
A helyi tervezés során, legyen szó egy komplex településfejlesztési koncepcióról, egy
ágazati tervről, egy projekttervről vagy a beavatkozásokat vezérlő akciótervről, mindig
oda kell figyelni a közösségi tervezés folyamat jellegére, a megalapozó, helyzetfeltáró részt követő stratégiaalkotásra, a végrehajtás folyamatos nyomon követésére, monitorozására és a tervek kifutásának értékeléséből érkező szükséges visszacsatolásokra.
Ezt a folyamatot és az ezt támogató eszközöket mutatja be a kutatás másik eredményterméke, a Gazdaságösztönzési Útmutató. Az adaptivitás feltételezi a helyi szereplők folyamatos bevonását a tervezés minden egyes fázisába.

2.4.1.4. A hasznosítási lehetőségek értékelése (a modell emelt szintű
használata esetében)
Az erőforrás-modell emelt szintű használata során az elemzési felületek teljeskörű és
az adatok település-specifikusabb vizsgálhatósága érdekében kiegészítő adatbevitelre
van szükség — előre megadott kérdések és indikátorok szerint.
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(1) Az erőforrások igény szerinti további jellemzése adatbevitellel
A kiegészítő adatbevitelnek két formája került meghatározásra az erőforrás-modellben:



(1.a) Célzott kérdések felület: a kialakított felületen 13 kérdés megválaszolása szükséges a felhasználó önkormányzat részéről:
(1.b) Szakértői felület: a felületen összesen hat olyan komplex mutató került
definiálásra, amely országos adatbázisokban nem érthető el, így a mutatók értékének meghatározása lakossági lekérdezést igényel. A felület kitöltését a kutatás
során kidolgozott a lakossági kérdőív minta segíti: ez alkalmas a szükséges információk lekérdezésére.

(1.a) A célzott kérdések felületen lévő kérdések kitöltése
A célzott kérdéseknél az erőforrás-modell használójának a felületen megfogalmazott 13
db kérdésre kell választ adnia, amelyek az erőforrások komplex értékelését és az azokból
levezetett erőforrás-felhasználási és a fejlesztési javaslatokat támogatják az erőforrásvizsgálat különböző dimenzióiban. A kérdésekre adott válaszok egy része az erőforrásokat vagy a helyi adottságokat jellemző indikátorként, más részük pedig az erőforrások
komplex értékeléseként hasznosul. A célzott kérdések megválaszolását, egy kivétellel,
legördülő menükben előre definiált választípusok támogatják, így a modellfelületen rögzített kategóriákból lehet kiválasztani az adott településre jellemző állítást. Az utolsó kérdés egy szabad szöveges mező, amely a lakossági lekérdezések esetében feltöltődő
Szakértői felületen rögzítettekkel kerül összevetésre az értékelés során.
A célzott kérdések felület kitöltését a felhasználók az adott település alapos ismerete
alapján önállóan meg tudják oldani, a kitöltéshez külső kompetencia bevonása nem
szükséges.
Az alábbi ábra a kitöltendő célzott kérdések felületet mutatja be:
A VIZSGÁLT TELEPÜLÉS
…..
TOVÁBBI TELEPÜLÉSI ADATOK
„Barnamezős területnek nevezzük azt a területet, amelyet korábban ipari vagy bizonyos kereskedelmi célokra használtak,
és amely terület alacsony koncentrációjú veszélyes hulladékkal vagy más egyéb szennyezéssel lehet terhelt, ugyanakkor
lehetséges a terület újra-használata a terület megtisztítását követően. Néha a barnamezős terület fogalmát olyan korábban hasznosított területek megjelölésére is használják, melyeket már felhagytak, és nem szükségszerűen szennyezettek.
Általában barnamezős területek a városok ipari körzetében találhatók, olyan területeken, ahol elhagyott gyárak, kereskedelmi épületek, illetve egyéb korábban szennyező tevékenységek örökségei vannak jelen.” Forrás: TÉRPORT
1) Van-e a településen azonosított barnamezős terület
(volt ipari területek, laktanyák, benzinkutak, rehabilitálásra szoruló lakótömbök stb.)?

Ökológiai, termőhelyi, a tájképi adottságok jelentős mértékű megváltoztatásának maradandó nyoma, helye. Pl. az
anyagnyerőhely, a bányagödör, a bányautótáj, a zagytér, a szemétlerakó hely, a hulladék- és melléktermék-depónia, a
hatalmas ipari épületkomplexum stb. Forrás: Láng István: Környezet és természetvédelmi lexikon II. Budapest: Akadémiai
Kiadó, 2002. 365. oldal alapján.
2) Vannak-e a település bel-, vagy külterületén azonosított tájsebek?
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Rekreációs célú közösségi zöldterületek a szabadidő eltöltésére alkalmas zöldterületek a településen, pl. a közparkok, a
zöld közterek, a kirándulóerdők, a pihenőerdők, a parkerdők, a véderdők, a pihenőtavak stb.
3) Találhatók rekreációs célú zöldterületek a településen?

4) Miért, döntően milyen okok miatt volt bányabezárás a település közigazgatási területén?
5) Van-e a településen a napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor vagy napelem)?
6) Van-e a településen a szélenergiát hasznosító berendezés (szélgenerátor, szélturbina, stb.)?
7) Van-e a településen biomasszát hasznosító erőmű,
biogáz üzem?
8) Van-e a településen a településen a földhőt hasznosító technológia telepítve?
9) Van-e a településen termálvíz hasznosítás (termálfürdő, geotermikus energia hasznosítása, stb.)?
10) Készült korábban helyi zajtérkép a település zajszennyezésének vizsgálta érdekében?

11) Van a településen rekultivációs célra, kármentesítésre kijelölt terület?

12) Van(nak) a településen helyi védettséget élvező
terület(ek)?

13) Kérem, sorolja fel a település 5 legfontosabbnak
ítélt fejlesztését az elmúlt 10 évből!

16. ábra: Az erőforrás-modell célzott kérdéseinek felülete

(1.b) Lakossági lekérdezés indítása és az eredmények rögzítése a szakértői felületen
Az erőforrás-modell szakértői felületén a lakossági véleményeket szondázó kérdőív-minta
alapján kapott válaszok kiértékelése után kapott értékek rögzíthetők. (A kutatás során
kidolgozott lakossági kérdőív minta az útmutató III.3 mellékletben található.)
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Az erőforrás-modell megfelelő mélységű használata a hivatkozott lakossági kérdőív lekérdezését igényli, mert az biztosítja, hogy a szakértői felületen definiált indikátorok
megfelelően kerüljenek alkalmazásra az erőforrás-modell automatikus elemzései során.
A szakértői felületen rögzíthető indikátorok szükségességét indokolja, hogy többek között
a társadalmi tőke egyes elemeinek mérését a statisztikai adatok csak korlátozottan támogatják: a helyi részvételi hajlandóság mérhető a választásokon való települési részvételi arányokkal, ugyanakkor a települési bizalom, vagy egyéb helyi társadalmi
attitűdök már csak kérdőíves, vagy mélyinterjús lekérdezések segítségével vehetők
számba. A kérdőív mintában akadnak olyan elégedettségi és véleménykérdések is, amelyek nem a társadalmi tőke felmérését, hanem valamelyik másik tőkeelem, illetve döntően a helyi adottságok számbavételét szolgálják. A kérdőív-tervezet struktúrája végül egy
olyan szerkezetet ad ki, ahol az egyes kérdések különböző súllyal és különböző kombinációkban járulnak hozzá az egyes erőforráselemek, vagy a helyi adottságok jellemzéséhez.
A lekérdezés szakszerű kivitelezése, majd a kérdőívek eredményeinek összegzése véleménykutatói kompetenciát feltételez, ezért ezen a ponton javasolt külső
szakértő igénybevétele.

A lakossági lekérdezés eredményeire építve a Szakértői felületen hat összetett mutató
meghatározása lehetséges:
1. Települési bizalom alindex: amely a településen élő magas bizalomszintű lakosság arányát mutatja %-os arányban.
2. Közéleti részvétel alindex: amely a magas közéleti részvételű lakosság arányát
mutatja %-os arányban.
3. Helyi közügyekkel és a településsel kapcsolatos attitűdök – elégedettség
alindex értéke: a településen élő magas elégedettségű lakosság aránya (%).
4. Elégedettség nyolc kiemelt helyi közszolgáltatással: az elégedettség települési átlagát szükséges itt megadni.
5. A helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonalával kapcsolatos általános elégedettség: az elégedettség települési átlagát szükséges itt megadni.
6. A településvezető által megjelölt legfontosabb fejlesztések lakossági elfogadottsága: pozitív és negatív említések összefoglalása.

Az alábbi ábra azt a szakértői felületet mutatja be, amely a felhasználói adatbevitelt támogatja. A felületen a fent definiált mutatók rögzíthetők. A felület ismerteti a mutatószámok mellett azok számítási módját is.

A VIZSGÁLT TELEPÜLÉS
…..
Kérjük, ezen a felületen rögzítse a vizsgált településen lefolytatott lakossági kérdőíves lekérdezés eredményeit!

Települési bizalom alindex értéke:
Mutatószám: a településen élő magas bizalomszintű lakosság aránya (%)
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Kiszámítás: A települési bizalom alindex kiszámításához a kérdőív 1. és a 2. kérdésének szakmai szempontú kiértékelése szükséges az
alábbiak szerint:
• Az 1. kérdés az intézményi bizalomra vonatkozik. Itt 13 különböző helyi-térségi intézménnyel, szervezettel kapcsolatban kértük a
válaszadókat, hogy egytől négyig terjedő skálán (1 – egyáltalán nem bízik meg, 2 – nem igazán bízik meg, 3 – valamennyire megbízik, 4 –
teljes mértékben megbízik) adják meg, hogy mennyire bíznak meg az adott szervezetben.
• A 2. kérdés a személyközi bizalom különböző aspektusaira kérdez rá 4 elem segítségével, az előzőekben már ismertetett négyfokú skála
segítségével.
• A fentieknek megfelelően a bizalom alindex kiszámítása során az intézményi bizalom és a személyközi bizalom elemeire adott válaszokat egyenlő súllyal összeadjuk. Így az alindex maximális értéke 68 (17x4), míg minimális értéke 17.
• Akkor tekintünk egy válaszadót magas bizalomszinttel rendelkezőnek, ha az alindexen elért értéke legalább 61.

Közéleti részvétel alindex értéke:
Mutatószám: magas közéleti részvétel alindexet elérő lakosság aránya (%)
Kiszámítás: A közéleti részvétel alindexbe tartozó változók a politikai és civil részvétel több aspektusát is érintik, a következők szerint:
politikai/közéleti érdeklődés; civil részvétel, szubjektív politikai/közéleti hatékonyság.
• A politikai/közéleti érdeklődéshez tartozó változó a kérdőív 5. kérdése. Itt azt kérdezzük a válaszadótól, hogy mennyire érdeklődik a
helyi politika, a helyi közügyek iránt. A választ egy négyfokú skálán lehet megadni (1 – egyáltalán nem érdekel, 2 – alig érdekel, 3 –
eléggé érdekel, 4 – nagyon érdekel)
• A civil részvétellel a kérdőív 3. és 4. kérdése foglalkozik. A 3. kérdés első felében azt kérdezzük meg, hogy a válaszadó vállal-e valamilyen közéleti, közösségi szerepet a településen, vagyis tagja-e valamilyen egyesületnek, civil szervezetnek, önkormányzatnak, egyházközségi képviselőtestületnek. A válaszra egyszerű igen – nem lehetőség áll rendelkezésesre. Ezt követően az igennel válaszolókat megkérjük, hogy nevezzék meg azokat a feladatokat, szervezeteket, intézményeket, ahol feladatot vállalnak. A kérdésre nemmel válaszolók 1
pontot, míg az egy tevékenységről beszámolók 4 pontot, a legalább kettőt említők pedig 6 pontot kapnak. A civil részvétel másik indikátora a 4. kérdés, ahol azt kérdezzük a válaszadóktól, hogy ismerik-e a kérdőíven felsorolt helyi civil szervezeteket. A kérdésre igen / nem
válaszlehetőségek állnak rendelkezésre. Mivel a szervezeteket tartalmazó lista településenként változik, ezért a kérdésnél törekedtük a
standardizált értékelésre. Ennek megfelelően a válaszadó amennyiben a felsorolt szervezetek legfeljebb egynegyedét ismeri, akkor 1
pontot kap, ha legfeljebb a felét, akkor 2 pontot, ha legfeljebb a háromnegyedét, akkor 3 pontot, és ha több mint a háromnegyedét,
akkor 4 pontot.
• A szubjektív közéleti hatékonyság méréséhez szintén két kérdés tartozik a kérdőívben. A 6. kérdésnél arra vagyunk kíváncsiak, hogy a
válaszadó mennyire érzi úgy, hogy lehetősége van beleszólni az önkormányzat tevékenységébe, döntéseibe, vagyis mennyire képes
hatással lenni a helyi ügyek alakulására. A választ négyfokú skála segítségével lehet megválaszolni (1- egyáltalán nem, 2 – nem igazán, 3 –
valamennyire, 4 – teljes mértékben). A 7. kérdés az előzőhöz képest más irányból közelítve meg ugyanazt a problémát, arra kíváncsi,
hogy mennyire érzi úgy a válaszadó, hogy a helyi vezetők számára fontos az ő véleménye. A válaszok az előzővel megegyező négyfokú
skálán helyezhetők el (1- egyáltalán nem, 2 – nem igazán, 3 – valamennyire, 4 – teljes mértékben).
• A közéleti részvétel alindex kiszámításánál a bemutatott kérdésekhez tartozó változók értékeit összeadjuk egyenlő súllyal. Így az
alindex maximális értéke 22, míg minimális értéke 5.
• Akkor tekintjük egy válaszadó értékeit magasnak a közéleti részvétel alindexen, ha az elért összpontszáma legalább 18.

Helyi közügyekkel és a településsel kapcsolatos attitűdök – elégedettség alindex
értéke
Mutatószám: A településen élő magas elégedettségű lakosság aránya (%)
Kiszámítás: A kérdőív hét kérdésének kiértékelése segíti a helyi közügyekkel, kapcsolatos attitűdök és elégedettség mérését.
• A 9. kérdés a településsel kapcsolatos általános elégedettségre vonatkozik. Itt a válaszadó egy négyfokú skála segítségével fejezheti ki a
véleményét (1- egyáltalán nem, 2 – nem igazán, 3 – valamennyire, 4 – teljes mértékben).
• A 10. kérdésnél nyitott formában kérjük meg arra a válaszadót, hogy soroljon fel maximum három pozitív, jó dolgot a településsel
kapcsolatban. Az a válaszadó, aki egyetlen pozitív dolgot sem említ, az 1 pontot, aki egyet, az 2 pontot, aki kettőt, az 3 pontot, aki hármat, az pedig 4 pontot kap.
• A 11. kérdés az előző fordított verziója, vagyis maximum három, a településsel kapcsolatban a válaszadóban felmerülő negatív, rossz
dolog megnevezését kérjük. Itt az a válaszadó kap 4 pontot, aki egyetlen negatív dolgot sem említ, aki egyet, az 3 pontot, aki kettőt, az 2
pontot, aki pedig három negatív dolgot említ, az 1 pontot kap.
• A 12. kérdés a település életével, jellemzőivel kapcsolatos kilenc különböző tényezővel kapcsolatban kérdezi meg az elégedettséget. A
válaszadó itt is a már ismert négyfokú skála segítségével fejezheti ki a véleményét (1- egyáltalán nem, 2 – nem igazán, 3 – valamennyire,
4 – teljes mértékben).
• A 13. kérdés a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségre kérdez rá három elem segítségével. Mindegyik esetében a négyfokú
skálát használjuk itt is (1- egyáltalán nem, 2 – nem igazán, 3 – valamennyire, 4 – teljes mértékben).
• A 14. kérdésnél ismét nyitott formát alkalmazva, arra kérjük a válaszadót, hogy soroljon fel maximum három olyan helyi fejlesztést,
amivel elégedett. Az a válaszadó, aki egyetlen olyan fejlesztést sem említ, amivel elégedett lenne, az 1 pontot, aki egyet, az 2 pontot, aki
kettőt, az 3 pontot, aki hármat, az pedig 4 pontot kap.
• A 15. kérdés az előző fordított verziója, vagyis maximum három olyan fejlesztés említését kérjük, amivel a válaszadó elégedetlen. Itt az
a válaszadó kap 4 pontot, aki egyetlen negatív dolgot sem említ, aki egyet, az 3 pontot, aki kettőt, az 2 pontot, aki pedig három negatív
dolgot említ, az 1 pontot kap.
• A fentieknek megfelelően a helyi közügyekkel és a településsel kapcsolatos attitűdök – elégedettség alindex kiszámítása során az
ismertetett kérdések összes változójára adott válaszokat összeadjuk egyenlő súllyal. Így az alindex maximális értéke 68 (17x4), míg a
minimális értéke 17.
• Akkor tekintünk egy válaszadót elégedettnek a helyi közügyekkel, illetve a településsel kapcsolatban, ha az alindexen elért értéke
legalább 55.
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Elégedettség a …
A közműszolgáltatásokkal (víz, szennyvíz,
áram,gáz)
A helyi közterületek állapotával (parkok,
játszóterek)
A helyi közutak állapotával (árkok, járdák,
kerékpárutak, stb.)
A hulladékszállítással
A helyi közbiztonsággal
A helyi környezet állapotával
A településképpel (tájkép, látkép, épített
környezet látványa) összességében
Az ivóvíz minőségével
Mutatószám: települési átlag
Kiszámítás: a kérdés adott elemére adott összes pontszám átlaga.

Mennyire elégedett a közszolgáltatások...
… minőségével
… körével, elérhetőségével
… árával
Mutatószám: települési átlag
Kiszámítás: a kérdés adott elemére adott összes pontszám átlaga.

A településvezető által megjelölt alábbi fejlesztések lakossági elfogadottsága
Pozitív említések
Negatív említések aránya
aránya

Mutatószám: pozitív és negatív említési arányszám.
Kiszámítás: a településvezető által meghatározott legfontosabb fejlesztések elfogadottsága a lakosság részéről mérhető a kérdőív vonatkozó kérdéseinek feldolgozásával, úgy, hogy kiszámításra kerül, hogy a válaszadók hány százaléka jelölte meg az egyes fejlesztéseket
pozitív, illetve negatív módon.

17. ábra: Az erőforrás-modell szakértői felülete

(2) Az erőforrás-modell elemzési felületeken található KOMPLEX elemzések értékelése, hasznosítási lehetőségek vizsgálata – a kiegészítő adatbevitelre építve
Az erőforrás-modell célzott kérdések felületén és a helyi lakossági eredményeit öszszegző szakértői felületen megadott kiegészítő adatbevitelek segítségével tovább lehet
mélyíteni a helyi erőforrások vizsgálatát. Ennek segítségével komplexebb, az erőforrások
szinergiáira, összefüggéseire is odafigyelő, azokat is értékelő elemzések és értékelések
születhetnek.
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A kiegészítő adatbevitelek segítségével az erőforrás-modell mindhárom elemző felülete (1) Települési státusz; (2) Megújuló energetika; (3) Települési komplex elemzések - az alapszintű használathoz képest részletesebb, település-specifikusabb elemzéseket kínál.

2.4.2. A

HELYI ERŐFORRÁSTÉRKÉP ELKÉSZÍTÉSE A SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL,

KÖTÖTT ELEMZÉSI NÉZETEK NÉLKÜL

A javasolt helyi erőforrás-térképezési folyamatok közül ez az értékelési forma az
erőforrás-modell használata nélkül működik, jóllehet a modell hátterét is alkotó
segédtáblák tudják támogatni itt is a helyi erőforrások azonosítását, értékelését és a
fejlesztési, hasznosítási potenciálok feltárását.

2.4.2.1. Az erőforrás-térképezés indítása a manuális értékelés során
Manuális értékelés esetében a helyi erőforrás-térképezés két indító lépése:
1. a manuális erőforrás-térképezést támogató segédtáblák, mintadokumentumok letöltése a megadott linkről, majd
2. a helyierőforrás-lista áttekintése és a település-specifikus tételek kijelölése.

1. A manuális erőforrás-térképezést támogató segédtáblák, mintadokumentumok letöltése a megadott linkről
A helyi erőforrás-térképezéshez kapcsolódó elemzések manuális végrehajtását az erőforrás-modell következő segédtáblái, mintadokumentumai támogatják:







Helyierőforrás-lista: a lista az adott település esetében a releváns helyi erőforrások beazonosítását támogatja (lásd az útmutató III.1 melléklete).
Helyierőforrás-kataszter: a kataszter az adott település esetében releváns helyi
erőforrások mennyiségi és minőségi jellemzését biztosító indikátorokat, azok javasolt számítási logikáját és az indikátor számításához szükséges adatok forrását
mutatja be (lásd az útmutató III.2 melléklete).
A helyi erőforrások komplex értékeléséhez a lakossági vélemények felmérését támogató lakossági kérdőív minta: a kérdőív minta alkalmazásra kerülhet az erőforrás-modellezéshez kapcsolódó kiegészítő adatbevitelek során is és
a modellhasználattól függetlenül is. Használatára az erőforrás-modell alkalmazása
esetében írtak érvényesek (lásd az útmutató III.3 melléklete).
Részletes adatgyűjtési segédlet a TEIR és KSH adatbázisokhoz: a helyi
erőforrás-térképezéshez helyi szinten rendelkezésre álló adatokat rendszerezve,
országos térségi adatokkal kiegészítve legteljesebben jelenleg a TEIR és a KSH
adatbázisok tartalmazzák. A segédlet a felhasználók számára az érintett adatbázisokból az erőforrás-térképezéshez javasolt adatkörök lehívásának menetét mutatja be (lásd az útmutató III.4 melléklete).

Az érintett sablonok a következő felületről tölthetők le.
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2. A helyierőforrás-lista áttekintése és a település-specifikus tételek kijelölése
A manuális erőforrás-térképezés menetének első lépése a helyi erőforrások beazonosítása. A helyi erőforrások számbavételéhez javasolt a kutatás során kidolgozott strukturált
erőforráslistát alkalmazni, amelynek egyes elemein végighaladva van/nincs, releváns/nem releváns kategóriákat képezve előállítható a település saját helyi erőforrás
listája.
A másik listaképző eszköz a helyierőforrás-kataszter minta, ahol az egyes elemeken
végighaladva ugyancsak van/nincs, releváns/nem releváns kategóriákat képezve kiválogatásra kerülhetnek azok a kataszteri „lapok”, amelyek az adott település esetében
relevánsak.
Az erőforrás-térképezés következetes végrehajtása érdekében célszerű, hogy első körben
kerüljenek kijelölésre az adott település esetében releváns helyi erőforrások.

2.4.2.2. Települési státusz értékelése — a helyi erőforrások értékelése a
helyierőforrás-kataszter minták segítségével
Az első lépésben kiválogatott helyi erőforrásokat a második lépésben mennyiségi és
minőségi indikátorok segítségével értékelni szükséges, mégpedig azok „státuszának” meghatározása érdekében.
A helyi erőforrások állapotának egyszerű értékeléséhez az erőforráskataszter-minta alapján összeállított és erőforrásonként megfelelő mérőszámokkal ellátott helyierőforráskataszter használható. Ez a kataszter lényegében azokat a lapokat, táblázatokat tartalmazza adatokkal feltöltve, amelyek a helyben előforduló erőforrásokra készültek különkülön.
Az előző lépésben javasoltak szerint letöltött erőforráskataszter-minta alapján országos
adatbázisok (pl. KSH, TEIR, OKIR stb.) segítségével feltölthetők információkkal a települési kataszter egyes lapjai, azaz kiszámolhatók a releváns erőforrások jellemzésére szolgáló indikátorok.

Az erőforráskataszter-minta használata a relevánsnak minősített helyi erőforrások értékelésére
A kataszter-minta által biztosított támogatás a települési státusz manuális értékeléséhez:





A kataszter-minta számos országos referenciaértéket tartalmaz, amihez a megkapott települési értéket viszonyítani lehet.
Referenciaértékek (térségi, járási, megyei stb. átlagok) ugyanakkor számíthatók
és beszerezhetők egyéb adatok segítségével is pl. térségi fejlesztési koncepciók
helyzetfeltáró részeiből, országos-térségi adatbázisokból.
A helyi erőforrások helyzetét a felhasználók viszonyíthatják a korábbi helyzetértékelésekben szereplő indikátorértékekhez (településfejlesztési és rendezési tervek,
pályázati anyagok stb.), ahogy a jelenlegi helyi fejlesztéspolitikát meghatározó
célindikátorokhoz (amennyiben abban egy-egy erőforrás kitüntetett helyen szerepel), de korábbi tapasztalati értékekhez is (adatbázisokban ugyan nem szerepel,
de ismert a referenciaérték, pl. az erdőterületek arányának szűkülése).
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A kataszter-minta






minden egyes helyi erőforrás bemutatását,
a hozzájuk kapcsolódó erőforráselemek leírását,
az erőforrás mérését célzó egyszerű és összetett mutatószámokat,
azok információforrását, illetve
más erőforrásokkal való szinergiáinak tömör leírását tartalmazza.

Az átfogó erőforráscsoportok (pl. a természeti tőke erőforrás elemei) a katasztermintában egy-egy fejezetet alkotnak.
Az erőforrások bemutatása táblázatos formában történik, minden erőforrás esetében
ugyanabban a struktúrában.
Az alábbi táblázat az erőforrás-kataszter minták egységes szerkezetét mutatja be:
2. táblázat: Az erőforrás-kataszter minták egységes szerkezete
Az erőforrás (vagy jellemző) megnevezése
Erőforrás rövid
definíciója:

Mit értünk az elnevezés alatt, mi tartozik pontosan ide?

Az erőforrás szinergiája vagy
konfliktusa más erőforrásokkal

Milyen más erőforrásoknál merült még fel ez az erőforrás, vagy annak

(csak ha a háttérkutatások meg-

egy eleme vagy indikátora?

felelő inputot adnak):

mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez
használt mutatószám:

számítás módja (ha
összetett mutató):

Az indikátor neve (az

Erőforrás számszerűsítéséhez
használt helyettesítő mutató-

mutatószám neve:

Adatszolgáltató, adat-

képlet

adatbázisban)

adatok forrása:

forrás

számítás módja (ha
összetett mutató):

adatok forrása:

szám megnevezése (ha van és
szükséges):
(akkor használjuk, ha az elsőd-

Az indikátor neve (az

leges mutató nem érhető el,

adatbázisban)

képlet

Adatszolgáltató, adatforrás

vagy nem egyértelmű adat van
hozzá)
országos összehasonlíErőforrás minősítése - az adott
erőforrás településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása érdekében
(amennyiben lehetséges, való-

Országos átlagérték

tó adat:
egyes területegységeken, bizonyos típusú

Az erőforrás térbeli előfordulásának jellemző

településeken jellemző

információi

érték:

színűleg nem minden erőforrás

külföldi jó gyakorla-

esetében az):

toknál, más országok-

Az erőforrás térbeli előfordulásának jellemző

ban mért érték:
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A kataszterben az egyes erőforrások definíciója határozza meg, hogy mi tartozik a kataszterben az adott erőforráshoz. Például a hulladék, mint erőforrás − nem megszokott
módon −, de nem tartalmazza a hulladéklerakókba már lerakott hulladékot, mivel az a
biomasszánál kerül beszámításra. Alábbi táblázat éppen a hulladék példáján mutatja be a
helyierőforrás-kataszter egy lapját.
3. táblázat: Az erőforrás-kataszter hulladék táblája
Hulladék

Erőforrás rövid definíciója:

Olyan anyag vagy tárgy, amelytől tulajdonosa megválik, megválni szándékozik
vagy megválni köteles, mert az feleslegessé vált számára, és amely a hulladékgazdálkodási rendszerbe bekerül.

Az erőforrás szinergiája
vagy
konfliktusa
más
erőforrásokkal (csak ha a
háttérkutatások megfelelő
inputot adnak):

A hulladéklerakókat a biomasszánál vesszük számításba,
szervesanyag-tartalom jelenti a potenciális erőforrást.

számítás módja (ha összetett mutató):

mutatószám neve:
Erőforrás
számszerűsítéséhez használt mutatószám:

A lakosságtól elszállított települési hulladék

Erőforrás
számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás
számszerűsítéséhez használt mutatószám:

A lakosságtól szelektív
hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék

adatok forrása:

TEIR adatbázis

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Szelektív
arány

Előbbi kettő aránya

számított érték

országos
adat:

összehasonlító

a

adatok forrása:

mutatószám neve:
gyűjtési

ott

TEIR adatbázis

számítás módja (ha összetett mutató):

mutatószám neve:

mert

9,29% az átlagos szelektív gyűjtési arány.
A különbségeket településméret-kategóriánként
célszerű vizsgálni, eltérő a szabályozás is e tekintetben.

Erőforrás minősítése - az
adott erőforrás településen
mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek
bemutatása
(amennyiben lehetséges,
valószínűleg nem minden
erőforrás esetében):

A településméret-kategóriánkénti átlagértékek:
egyes
területegységeken,
bizonyos
típusú
településeken
jellemző
érték:

aprófalu (500 fő alatt): 2,61%
kistelepülés (501-2000 fő): 3,59%
falu (2001-5000 fő): 5,19%
kisváros (5001-10000 fő): 7,77%
középváros (10001-50000 fő): 9,99%
nagyváros (50001 fő felett): 7,91%

külföldi jó gyakorlatoknál, más országokban
mért érték:

A nemzetközi statisztikák az újrahasznosítási arányokat mutatják, ami jellemzően nem területi
statisztikai adat.
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Az erőforrás-térképezési módszer használatának egyik legfontosabb előfeltétele
a megfelelő minőségű és mennyiségű adatok előállítása és kezelése.
Ez nem ismeretlen feladat, hiszen számos adatszolgáltatási kötelezettség során készülnek helyi statisztikák. A települések, a közös önkormányzati hivatalok saját nyilvántartásokkal rendelkeznek és számos esetben, pl. helyi fejlesztési tervek készítésekor, pályázatíráskor, településmarketing akciók során maguk is rendszeresen használnak adatokat.
Legtöbbször Ezek az önkormányzati adatgyűjtések és közlések legtöbbször térségi kitekintésben készülnek, azaz a városkörnyékre, a járásra vagy a megyére vonatkozó információkat is tartalmaznak.
Manuális értékelés esetén az egyes erőforrásokhoz tartozó kataszterekben szereplő indikátorok külön adatgyűjtési feladatokat adhatnak az erőforrás-térképezőnek. A fenti
táblázatban bemutatott hulladékok esetében a Központi Statisztikai Hivatal gyűjti és közli
a kataszterben szereplő adatot, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer3, a TeIR pedig átveszi azokat.
Egyes erőforrások étékelése során azonban olyan kevésbé közismert és nehezebben elérhető adatbázisok és információforrások is felmerülhetnek, amelyek megnehezítik a felhasználók számára a releváns helyi erőforrások teljeskörű manuális értékelését.
Ennek figyelembe vételével javasolt a helyi erőforrás-térképezés manuális végrehajtása
során külső szakértő bevonása, aki segítséget nyújthat a helyierőforrás-kataszter minta alapján a települési státusz értékelésében, valamint közreműködik a helyi adatgyűjtést
támogató helyi lakossági kérdőív-minta alapján a lekérdezés végrehajtásában és kiértékelésében.

2.4.2.3. Hasznosítási lehetőségek értékelése a segédtáblák alapján elvégzett elemzések alapján
Az erőforráskataszter-minta alapján az egyes erőforrások települési státuszának értékelésére, valamint az igény szerinti lakossági lekérdezés eredményeire építve kerülhet sor a
helyi erőforrások hasznosítási lehetőségeinek értékelésére. A hasznosítási lehetőségek
értékelésénél javasoljuk az útmutatóban az erőforrás-modell esetében bemutatott elemzési és értékelési logikát figyelembe venni.

2.4.3. FEJLESZTÉSI,

HASZNOSÍTÁSI TERVEK KIDOLGOZÁSA A HELYI ERŐFORRÁS-

TÉRKÉPEZÉS EREDMÉNYEI ALAPJÁN

A helyi erőforrások számbavétele, feltérképezése számos hozadékkal járhat a helyi fejlesztési szereplők számára: közülük is elsődlegesen a helyi fejlesztéseket rendszerint
levezénylő, koordináló helyi önkormányzati döntéshozók és döntéselőkészítők számára. A
helyi erőforrás-térképezés eredményeinek kiértékelése alapján célszerű fejlesztési,
hasznosítási tervet kidolgozni.
Az egyik ilyen eredmény lehet a helyi erőforrások újragondolása, átértékelése, esetleg
felismerése (mert például korábban nem is gondoltak erőforrásként rá). Ezen erőforrások
állapota is feltárásra kerül az erőforrás-térképezés során, ami akár azonnali beavatkozási terv, akcióterv, intézkedési vagy erőforrás-hasznosítási terv elkészítését is

3

https://www.teir.hu/
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megkövetelheti az önkormányzatoktól (pl. állagmegóvás érdekében, esetleges beruházás
előkészítéseként).
Az elkészítendő tervdokumentumban az alábbi tartalmi elemeket javasolt szerepeltetni:








azokat az erőforrásokat, amelyek a beavatkozásokat igénylik,
a felmerülő problématerületeket,
az elérni kívánt célállapotokat,
a mérhető eredményindikátorokat,
a beavatkozásokért felelős személyeket,
becsült költségeket és a finanszírozási forrásokat,
a végrehajtás céldátumát.

A legnehezebb rész vélhetően a szükséges források hozzárendelése ezekhez az intézkedési tervekhez: ami történhet saját erőből, pályázati forrásokból vagy befektetők finanszírozásával is.

Az erőforrás-térképezés lefolytatása másrészt felhívhatja a figyelmet a helyi fejlesztési
stratégiák, az azokban szereplő célkitűzések felülvizsgálatának igényére is, hiszen az
erőforrások számbavétele éppen a tervdokumentumok helyzetfeltáró részének a
pontosítási/frissítési lehetőségét kínálja fel, illetőleg feltárhat olyan potenciálokat, fejlesztési lehetőségeket, amelyek új helyi fejlesztési stratégiai irányokat
hozhatnak. Ebben az esetben egy komplex helyi településfejlesztési stratégia megalapozó helyzetfeltáró, értékelő, előkészítő szakasza lehet maga az erőforrástérképezés.

Az erőforrás-térképezés jelen útmutatóban bemutatott módszertana alapvetően épít a
helyi szereplők bevonására, részvételére az erőforrás-térképezés folyamatában. A módszertan alkalmazása tehát felkészíti, informálja a helyi szereplőket, elősegítve a helyi
adottságok és sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztéseket megalapozó, a
helyi szereplők bevonására építkező helyi tervezést.
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MELLÉKLETEK
I.

SZ. MELLÉKLET:

AZ

ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK ÉS RÖVI-

DÍTÉSEK
Az alábbi táblázat a jelen útmutatóban szereplő főbb fogalmakat és azok rövid magyarázatát foglalja össze.
Fogalom

Fogalom rövid magyarázata

Helyi erőforrás

A helyben rendelkezésre álló és a helyi magán- és közösségi
célú fejlesztésekhez felhasználható, valamely felhasználó számára értékkel bíró közösségi és magán tulajdonban lévő tényező.

Helyi
kép

erőforrástér-

Az erőforrástérkép lényegében egy erőforráslista, egy strukturált kimutatás azokról a helyi erőforrásokról, amelyek helyben
rendelkezésre állhatnak. Maga a kimutatás, a térkép lehet térképes megjelenítésű, egyszerű táblázat vagy lista, vagy szöveges értékelésekkel egybefűzött komplex értékelés is.

Helyi erőforrás alapú gazdaságfejlesztési megközelítés

A helyi erőforrásokra alapozó, azok optimális hasznosítására
törekvő gazdaságfejlesztés, amely nem utasítja el a külső erőforrások (pl. pályázati pénzek) bevonását sem, de a kiinduló
pont, a bázis a helyi erőforrások köre, a szemlélet pedig ezen
erőforrások optimális hasznosítása, becsatornázása a helyi tőkeképzési folyamatokba.

Helyi erőforrástérkép
elkészítését
támogató MS Excelalapú modell (erőforrás-modell)

A kutatás során kidolgozott erőforrás-térképezési eszköz,
amely a hátteréül szolgáló országos adatbázisok és a beépítésre kerülő segédtáblák segítségével automatikusan számol településsorosan erőforrás-indikátorokat, közöl referenciaértékeket
és minősít erőforrás-állapotokat.

Helyierőforrás-lista

A kutatás során az erőforrás-térképezéshez besorolt helyi erőforrásokat foglalja össze fő kategóriákba rendezve.

Helyierőforráskataszter minta

Az egyes erőforrások fő mennyiségi és minőségi jellemzéséra
alkalmas mutatókat, azok számítási logikáját és a mutatók
adatforrását foglalja össze. Ezen sablon alapján tudják a települések elkészíteni, kitölteni a saját, adatokkal feltöltött
erőforráskataszterüket.

HVK projekt

KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű "Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” kiemelt projekt
(HVK projekt / kutatás).
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Az alábbi táblázat a jelen útmutatóban szereplő főbb rövidítéseket és azok magyarázatát
foglalja össze.
Rövidítés

Magyarázata

KSH

Központi Statisztikai Hivatal

OKIR

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer

TEIR

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer

PVGIS

Photovoltaic Geographical Information System – az Európai
Unió Institute for Energy and Transport JRC (Joint Research
Center) által működtetett a nap besugárzási értékeinek meghatározásához használt adatbázis

KÖRINFO

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
által működtetett környezetvédelmi információs weblap

TESZIR

Települési Szennyvíz Információs Rendszer

OVH

Országos Választási Hivatal

NATéR

Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer
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II.

SZ. MELLÉKLET:

AZ MS EXCEL-ALAPÚ

ERŐFORRÁS-MODELL PARA-

MÉTEREZÉSEI

II.1. A HELYIERŐFORRÁS-LISTA KEZELÉSE AZ ERŐFORRÁS-MODELLBEN
Az alábbi lista a kutatás során kialakított helyi erőforrás-térképezési módszertan alapján
összefoglalja az erőforrás-térképezés során figyelembe veendő helyi erőforrások körét és
bemutatja, hogy az egyes erőforrások milyen módon kerültek integrálásra az erőforrásmodellbe.
A táblázatban kék színnel szedett elemek, számítások az erőforrás-modell alapszintű
használata esetében nem, csak a szakértői oldal és a célzott kérdések kitöltésével (azaz
az emeltszintű használat során) jelennek meg az erőforrás-modellben.

4. táblázat: Erőforrás-lista kezelése az erőforrás-modellben

Erőforrások megnevezése

A jelenlegi modellverzió
elemzi?
Igen

Megjegyzés

Nem

I. Természeti tőke
I.1. Föld
I. 1.1. Mezőgazdasági hasznosítás

X

I.1.1.1. Szántó

X

I.1.1.2. Gyep (rét, legelő)

X

I.1.1.3. Szőlő

X

I.1.1.4. Gyümölcsös

X

I.1.1.5. Kertészet

X

I.1.1.6. Nádas

X

I.1.1.7. Erdő, egyéb erdősítés

X

I.1.2. Nem mezőgazdasági hasznosítás

X

I.1.2.1. Iparterület

X

I.1.2.2. Infrastruktúra

X

I.1.2.3. Zöldövezet

X

I.1.2.4. Lakóövezet

X

I.1.2.5. Vízfelület

X

I.1.2.6. Szolgáltatások

I.2. Ásványkincsek

I.3. Felszín alatti vizek

A Corine és a TeIR adatbázisok adatai alapján a földhasználat, a vonatkozó jogszabály által az átlagos
aranykorona érték elemzése került be a modellbe.

A Corine és a TeIR adatbázisok alapján az egyes hasznosítási módok településen belüli arányát számítja a
modell, s ezzel a fejlesztési lehetőségek határolhatók
be.

X

Adathiány miatt jelen verzióban nem vizsgált elem.

X, X

Működő és bezárt bányászati tevékenységek elemzése. Adatbázis készült a településeken bányászott
nyersanyagokról, azonban az adatok beépítése nem
történt meg a modellbe, de lehetőség van rá egy
későbbi fázisban. Emellett a Célzott kérdések modul
releváns esetben a korábbi bányabezárások okait
keresi, és egyes esetekben az újranyitás lehetőségeit
is felveti.

X

A települési ivóvízzel való elégedettség vizsgálata a
kutatás pilot programjában tesztelt kérdőív települési
lekérdezését és a Szakértői oldal kitöltését követően
beépül a modellbe, eredményei a Települési státusz
modulon jelennek meg.
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Erőforrások megnevezése
I.3.1. Termálvíz

A jelenlegi modellverzió
elemzi?

Megjegyzés
A potenciálok rögzítése megtörtént, a modell azokat
használja, értékeli.

X

I.3.2. Ivóvíz bázisok

X

Adatsor híján a modell nem használja ezt az információt.

I.3.3. Talajvíz

X

Adatsor híján a modell nem használja ezt az információt.

X, X

Településsoros potenciálok, működő erőművek adatai
rendelkezésre állnak, beépítésre kerültek, valamint a
Célzott kérdések modul kitöltése után egyéb felhasználási lehetőségekről is információk nyerhetők.

X, X

Standard potenciállal dolgozik a modell, a településsoros adatok hiánya miatt, viszont a jogszabályi korlátozó tényezők beépítésre kerültek. Emellett a Célzott
kérdések modul kitöltése után egyéb felhasználási
lehetőségekről is információk nyerhetők.

X

A modell helyi léptékben az 1961-1990 közötti rögzített átlagos éves középhőmérsékletet, illetve annak
kategorizálását végzi el, valamint a Települési státusz
modul térségi trendeket vizsgáló blokkjában is megjelenik előrejelzés formájában.

I.7. Földhő

X

A helyi potenciálokra vonatkozó adathiány miatt nem
kezeli a modell jelenlegi verziója a geotermiát, mint
erőforrást, azonban a Célzott kérdések modulban a
hasznosítással kapcsolatban van kérdés, annak kitöltése befolyásolja a végső eredményeket.

I.8. Biomassza

X

Az állattartó, illetve szeméttelepek, valamint az erdészetek potenciáljával dolgozik a modell, figyelembe
véve a már működő erőműveket is.

I.9. Hulladék

X

Települési hulladék és szelektív hulladékgyűjtés menynyiségének, illetve arányainak vizsgálata történik meg
a modellben.

I.4. Nap

I.5. Szél

I.6. Hőmérséklet

II. Klasszikus tőke
II.1. Dologi tőke

X

II.1.1. Immateriális javak

X

A helyben bejelentett szabadalmak számának alakulását elemzi a modell

II.1.2. Fizikai tőke

X

E tekintetben a földterület, járművek, közszolgáltatási
infrastruktúra, közüzemi infrastruktúra mutatóit
használja inputként a modell

X

A lakossági, vállalkozási és önkormányzati pénztőke
vizsgálata

X

Több mutató vizsgálata a tudásszint, egészségi állapot,
életminőség kapcsán, valamint 2051-ig előre jelzett
járási szintű demográfiai trendek elemzése.

II.2. Pénztőke
III. Humán tőke

III.1. Az egyén

IV. Társadalmi tőke
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Erőforrások megnevezése

A jelenlegi modellverzió
elemzi?

IV.1. Részvétel

X, X

IV.2. Bizalom

X

IV.3. Helyi közügyekkel kapcsolatos attitűdök,
elégedettség

Megjegyzés
Az utolsó országgyűlési és önkormányzati választásokon való részvétel vizsgálata zajlik a modell segítségével. Kérdőívezés, mélyinterjú-sorozat segítségével
beszerezhető adatok, ezekkel a modell nem dolgozik.
A Pilot programban az elkészített kérdőív tesztelése
lezajlott. A kérdőívezés eredményei a Szakértői oldalon rögzíthetők az ott jelzett információk alapján, az
így feltöltött eredményekkel a modell tovább dolgozik
a Települési státusz és Települései komplex értékelés
modulokban.
Kérdőívezés, mélyinterjú-sorozat segítségével beszerezhető adatok, ezekkel a modell nem dolgozik. A Pilot
programban az elkészített kérdőív tesztelése lezajlott.
A kérdőívezés eredményei a Szakértői oldalon rögzíthetők az ott jelzett információk alapján, az így feltöltött eredményekkel a modell tovább dolgozik a Települési státusz és Települései komplex értékelés modulokban.

X

V. Települési (helyi) adottságok

V.1. A hely kellemessége

V.1.1. Lakossági elégedettség a településsel,
mint lakóhellyel

X

A lakossági kérdőív vonatkozó kérdéseinek elemzése
és az eredmények rögzítése után azokat a modell
vizsgálat alá vonja.

X

Az elkészített lakossági kérdőív lekérdezéséből kinyerhető adatok Szakértői oldalon való rögzítését követően az eredmények beépülnek a modell működésébe.

V.1.2. Vállalkozói elégedettség a településsel,
mint telephellyel

X

Vállalkozói lekérdezésből elérhető adatok.

1.3. Turisták elégedettsége a településsel, mint
üdülőhellyel

X

Turisták körében lefolytatott lekérdezésből elérhető
adatok.

X

Autópálya felhajtó távolság, Budapest távolsága,
Járásszékhely távolsága, Busz/vasúti megálló léte.

X, X

A helyben elérhető közszolgáltatások/településkategória átlaga. A lefolytatott lakossági
lekérdezés releváns kérdéseinek kiértékelése és az
eredmények Szakértői oldalon való rögzítését követően azok beépülnek a modellbe.

V.4.1. Városhálózati pozíció

X

Státusz, hálózati súly

V.4.2. Munkaerő-vonzáskörzeti pozíció

X

Ingázási adatok vizsgálata

V.4.3. Innovációs hálózat

X

Oktatók/kutatók száma, Szabadalmak száma, Egyetemi hallgatók száma indikátorok vizsgálata

V.5. Környezeti állapot

X, X

Barnamezős területek, Azonosított tájsebek, Rekreációs zöldterület esetében a modell Célzott kérdések
modulja tartalmaz erre vonatkozó kérdést. Lakossági
elégedettség kérdőívből kinyerhető elemei a Szakértői
oldal kitöltése után szintén beépülnek a modellbe.
Védett területek nagyságát a modell településsoros
adat segítségével elemzi.

V.6. Látkép, tájkép

X, X

A zöldterület fogyásának mértéke/településkategóriás
összehasonlításban. Lakossági elégedettség kérdőívből
kinyerhető elemei a Szakértői oldal kitöltése után
szintén beépülnek a modellbe.

V.2. Közlekedés-földrajzi helyzet

V.3. Intézményi ellátottság

V.4. Hálózati pozíció
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Erőforrások megnevezése

A jelenlegi modellverzió
elemzi?

Megjegyzés

V.7. Települési fejlettség

X

Becsült települési GDP kalkuláció, és annak összevetése a megyei, járási értékekkel, valamint a jogszabályi
fejlettségi besorolások alkalmazása. Megyei szintű
2050-re prognosztizált gazdasági növekedési trendek
is felhasználásra kerültek a modellben.

V.8. Gazdasági szerkezet

X

Foglalkoztatási és vállalkozási adatok szektorok szerinti megoszlása, valamint munkanélküliségi mutatók.

V.9. Biodiverzitás

X

Az országos ökológiai hálózat adatainak használata a
modellben.
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II.2. AZ

ERŐFORRÁS-MODELL ADATBÁZISA ÉS AZ EGYES ADATKÖRÖK ADATFOR-

RÁSA

Az erőforrás-modell adatbázisa tucatnyi országos és EU szakrendszer releváns adatából
került kialakításra. Az adatbázis kialakítása az alábbi alapelvek figyelembe vételével valósult meg:




Az erőforrás-modell adatbázisának kialakítása szempontjából kulcskérdés volt, a
megbízhatóság. Az adatok kizárólag ellenőrzött szakrendszerekből kerültek beszerzésre és minden esetben elvárás volt, hogy az importálás során ellenőrizhetők és egységesek legyenek az adatok.
Az adatbázis kialakítása során olyan adatkörök kerületek kiválasztására és alkalmazására, amelyek területi, lehetőleg településsoros bontásban állnak
rendelkezésre, mivel a helyi erőforrás-térképezés vizsgálati szintje a település.

Az erőforrás-modell összetett településsoros adatbázisához felhasznált forrásrendszerek
A területi információs igény miatt az erőforrás-modell adatbázisa elsődlegesen a KSH és
az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR4)
adatköreire épül. Budapest egységes egészként és nem kerületenként szerepel jelenleg
az erőforrás-modellben. Az adatsorok többsége 2014. éves adatokat integrál a modellbe, de akadnak ettől frissebb és korábbi időszakra mutató adatkörök is.
Az erőforrás-modellhez összeállított adatbázis települési infrastrukturális adottságokra,
valamint az adott település természeti erőforrásainak körére koncentráló részeihez a KSH
és a TeIR adatbázisai adnak alapot. Az infrastrukturális helyzet feltárásához a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) T-STAR adatbázisa szolgált értékes információkkal.
Ebbe beletartozik az intézményellátottság (bank, kórház, kormányablak stb. megléte), a
vonalas infrastruktúra kiépítettsége és a különböző közszolgáltatások jelenléte. A természeti erőforrásokhoz jellemzően a TeIR adatai kerültek felhasználásra.
A közszolgáltatási fókusz a teljes HVK kutatásban fontos szerepet játszott, így külön településsoros adatbázis kezeli a településsoros intézményi, szolgáltatási elérhetőségeket „van/nincs a településen” módon – 36 szolgáltatásra, intézményre koncentrálva5 –
az egyes szolgáltatások tekintetében, valamint tartalmazza az ezekhez a szolgáltatási
körökhöz tartozó településkategória átlagértékeket magában foglaló melléktáblát is. Az
információ forrása ez esetben is a TeIR volt.
Az erőforrás-modell kidolgozása során használt egyéb, specializált adatforrások:


Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency,
EEA) által koordinált Corine Land Cover egy egységes európai környezeti
információs rendszer része. A CORINE (Coordination of Information on the
Environment) felszínborítási (CLC) adatbázis az 1990-es, a 2000-es, a 2006-os és

4

https://www.teir.hu/
Általános iskola, Bankfiók, Bölcsőde, Családi napközi, Gyógyszertár, fiókgyógyszertár, Házi gyermekorvosi
szolgálat, Háziorvosi szolgálat, Helyközi autóbusz-megálló, Időseket (is) ellátó nappali intézmény, Időskorúak
(átmeneti elhelyezést nyújtó) gondozóháza, Időskorúak (tartós bentlakásos) otthona, Járási hivatal, Járó beteg
szakellátás, Kórház, Középiskolai feladat-ellátási hely, Közművelődési intézmény, Közös önkormányzati hivatal
székhelye, Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat, Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat, Mentőállomás, Munkaügyi
központ, illetve kirendeltség, Muzeális intézmény, Okmányiroda, Óvoda, Piac, Posta, Rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség, rendőrőrs, körzeti megbízott székhely, Sportcsarnok, sportpálya, Strand, Szakiskola,
Könyvtár, Tűzoltóság, Uszoda, fürdő, gyógyfürdő, Üzemanyagtöltő állomás,
Vasútállomás,
Vegyesiparcikküzlet és áruház
5
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a 2012-es referencia évekre vonatkozóan áll rendelkezésre. Az állapotrétegek
mellett az idősor változás-adatbázisokat is tartalmaz, amely a felszínborításban és
földhasználatban bekövetkezett változásokat foglalja magába. Az állapot adatbázisok legkisebb ábrázolt foltmérete (Minimum Mapping Unit, MMU) 25 ha, míg a
változás adatbázisoknál ez az érték 5 ha. A 44 felszínborítási és földhasználati kategóriát tartalmazó vektoros adatbázisok nagy felbontású űrfelvételek vizuális interpretációjával készültek, nemzeti in-situ adatok és ortofotók felhasználásával.6
Az OKIR-t, az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert 7 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény hívta életre. Jelenleg a Földművelésügyi Minisztérium felügyeli és működteti. Az OKIR adatai nyilvánosak, kereshetők, de vannak részletező adatok, amelyek közvetlenül a
Minisztériumtól kérhetők csak ki. Az OKIR a következő almodulokkal működik jelenleg:
- Hulladékgazdálkodás (EHIR);
- Levegőtisztaság-védelem (LAIR);
- Felszíni Vízvédelem (FEVISZ);
- Felszín Alatti Víz- és Földtani Közeg Védelem (FAVI);
- Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (E-PRTR);
- Természetvédelem (TIR).
A PVGIS, azaz a Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS8)
a nap besugárzási értékeinek meghatározásához használt adatbázis, amelyet az Európai Unió Institute for Energy and Transport JRC (Joint Research Center) működtet.
A KÖRINFO9 a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
által működtetett környezetvédelmi információs weblap, ami rácsatlakozott
például az OKIR adatbázisra, és tájékoztató jellegű, illetőleg döntéstámogató információkat is szolgáltatott. Ez az oldal tartalmazza a hulladéklerakók adatbázisát
a 2004-es állapotnak megfelelően.
A TESZIR, azaz a Települési Szennyvíz Információs Rendszer tartalmazza
és közli (ugyan 2007 végi állapotoknak megfelelően) a települési szennyvíztisztítók10 létét.
Az EU által finanszírozott GeoDH.eu (Geothermal District Heating) honlap
kutatási hátterét képező adatbázis11, amelyet magyar részről a Magyar Földtani és Geológiai Intézet kezelt, képezte az alapját a geotermikus potenciál kiszámításának a modellben.
Az országgyűlési és települési választási településsoros adatokat az Országos Választási Hivatal (OVH) 2014. évi választási adatbázisából használtuk
fel.
A modellünkbe épített hosszú távú trendek elemzése blokk az EGT Alapok Alkalmazkodás a klímaváltozás programján belül a Magyarország hosszú távú
(2050-ig terjedő) társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése kutatás Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer (NATéR) részét képező
eredményeit vette át12.

6

http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/termekeink/felszinboritas-corine
http://web.okir.hu/hu/
8
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
9
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/
10
http://www.teszir.hu/?module=objektumlista/szennyviztisztito&page=12
11
http://geodh.eu/wp-content/uploads/2012/07/GEODHwebmap_manual.pdf
12
http://nater.rkk.hu/
7
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Az erőforrás-modell adatbázisa és kiegészítő táblázatai adminisztratív felületként értelmezhetők, így a felhasználók számára nem láthatók.

Az összetett településsoros adatbázis adatforrásai, adatkörönként
Az leírt adatkörök felhasználásával egy összetett településsoros adatbázis készült el,
amely településenként közel 200 standard mutatót és képzett indikátort tartalmaz. A
kialakított adatbázisban a kutatás keretét adó tőkefajtákhoz kapcsolódó adatok mellett a
települési általános adatok (jogállás, terület, lakosság stb.) és különböző adottságokat
jelentő mutatószámok (közlekedési pozíció, hálózati súly stb.) is helyet kaptak.
5. táblázat: Az adatbázisba épített adatkörök tőkeelemenként
Adatkör

Forrás, származtatás

Adminisztratív adatok
Település neve

TeIR, TSTAR

KSH Kód

TeIR, TSTAR

Jogállás

GIS

Jogállás 2.

KSH

Közös önkormányzati hivatal székhelye

TeIR, TSTAR

Önkormányzati hivatali szerepkör kódja

KSH Tájékoztatási adatbázis

Önkormányzati hivatali szerepkör megnevezése

KSH Tájékoztatási adatbázis

Kistérség neve

KSH/Térinformatikai alaptérkép

Kistérség kódja

KSH/Térinformatikai alaptérkép

Megye

KSH/Térinformatikai alaptérkép

Megyekód

KSH/Térinformatikai alaptérkép

Régió

KSH/Térinformatikai alaptérkép

Régiókód

KSH/Térinformatikai alaptérkép

Járás

KSH/Térinformatikai alaptérkép

Népességkategória kódja

Képzett adat (1-6)

Népességkategória megnevezése

Képzett adat (500 fő alatti, 501–2000 fő, 2001–5000 fő,
5001–10000 fő, 10001–50000 fő, 50000 fő feletti)

Besorolás (kedvezmények)

105/2015. (IV. 23.) Korm. Rendelet

Járáskód

KSH/Térinformatikai alaptérkép

A település területe km2

TeIR, TSTAR

Lakónépesség (2014)

TeIR, TSTAR

Állandó népesség, 2014

TeIR, TSTAR

Környezeti tőke adatkörök
A lakosságtól elszállított települési hulladék 2015
A lakosságtól szelektív
szilárd hulladék 2014

hulladékgyűjtésben

KSH TeIR

elszállított

települési

KSH TeIR

Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma 2014

TeIR, TSTAR

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2014

TeIR, TSTAR

Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza 2014

TeIR, TSTAR

Önkormányzati kiépített járda hossza 2014

TeIR, TSTAR

Önkormányzati kiépített út és köztér hossza 2014

TeIR, TSTAR

Védett természeti terület 2014 m2

TeIR, TSTAR

Napenergia optimális éves besugárzás kWh/m2

PVGIS adatbázis adatai

Balaton Kiemelt Üdülőövezet

2000. évi CXII. törvény

Szélerősség 75 m-es magasságban (m/s)

Standard potenciálként használt adat

Védett természeti terület (ha)

Mezei (szerk.) 2015 alapján

Belterület (ha)

TeIR, 2012

Erdő (hektár)

TeIR, 2012
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Adatkör

Forrás, származtatás

Nem hasznosított mezőgazdasági terület (hektár)

TeIR, 2012

Állattartó telep van? (Igen/Nem)

MEKH beszámoló, 2015

Szarvasmarha (db)

MEKH beszámoló, 2015

Sertés (db)

MEKH beszámoló, 2015

Szárnyas (db)

MEKH beszámoló, 2015

Biogáz erőmű kapacitás, MW (MEKH 2014)

MEKH beszámoló, 2015

Hasznosítható hulladéklerakó kapacitás, kW

MEKH beszámoló, 2015

Szennyvízgáz erőmű kapacitás, MW (MEKH 2014)

MEKH beszámoló, 2015

Szennyvíz-gáz erőmű, van/nincs

MEKH beszámoló, 2015

Biomassza erőmű, MW

MEKH beszámoló, 2015

Biomassza erőmű a vonzáskörzetben

MEKH beszámoló, 2015

Geotermikus potenciál 1000 m T>50°C

MEKH beszámoló, 2015

Geotermikus potenciál 2000 m T>90°C

MEKH beszámoló, 2015

Naperőmű léte

MEKH beszámoló, 2015

Szélerőmű léte

MEKH beszámoló, 2015

Erdő (Corine), ha

TeIR, 2012

Gyep (Corine), ha

TeIR, 2012

Gyümölcsös (Corine), ha

TeIR, 2012

Infrastruktúra (Corine), ha

TeIR, 2012

Ipari övezet (Corine), ha

TeIR, 2012

Lakóövezet (Corine), ha

TeIR, 2012

Nádas (Corine), ha

TeIR, 2012

Szántó (Corine), ha

TeIR, 2012

Szőlő (Corine), ha

TeIR, 2012

Vízfelület (Corine), ha

TeIR, 2012

Zöldterület (Corine), ha

TeIR, 2012

Összes mezőgazdasági terület (Corine), ha

Képzett adat, a mezőgazdasági művelési ágak összegzése

Összes nem mezőgazdasági terület (Corine), ha

Képzett adat, a nem mezőgazdasági felhasználási ágak
összegzése

Mezőgazdasági területek aránya

Képzett adat, az összes mezőgazdasági használattal
elfoglalt területek és a település teljes területének aránya

Ipari területek aránya

Képzett adat, az ipari hasznosítású területek és a település teljes területének aránya

Működő bányák száma 2016 [db]

TeIR, MBFH

Felhagyott bányák száma összesen 2016 [db]

TeIR, MBFH

Lakóterületek aránya

Képzett adat, az lakóterületek és a település teljes területének aránya

Infrastrukturális területek aránya

Képzett adat, az infrastruktúrák által elfoglalt területek és
a település teljes területének aránya

AK becslőjárás kód

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes
szabályairól

Átlagos szántó AK

Képzett adat a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet alapján

Átlagos rét AK

Képzett adat a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet alapján

Átlagos szőlő AK

Képzett adat a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet alapján

Átlagos kert AK

Képzett adat a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet alapján

Átlagos gyümölcsös AK

Képzett adat a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet alapján

Átlagos legelő AK

Képzett adat a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet alapján

Átlagos nádas AK

Képzett adat a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet alapján

Átlagos erdő AK

Képzett adat a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet alapján

Átlagos fásított terület AK

Képzett adat a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet alapján

1 főre jutó lakóterület, m2

Képzett adat, a lakóterületek és az állandó lakosságszám
hányadosa

Klasszikus tőke adatkörök
Személygépkocsik száma 2014

TeIR, TSTAR
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Adatkör

Forrás, származtatás

Motorkerékpárok száma 2014

TeIR, TSTAR

Lakásállomány 2014

TeIR, TSTAR

Háztartási villamosenergia-fogyasztás 1000kWh 2014

TeIR, TSTAR

Egy lakosra jutó nettó jövedelem 2014

TeIR, TSTAR

Működő vállalkozások száma (vállalkozási demográfia szerint) - 2014

TeIR, TSTAR

Működő társas vállalkozások száma összesen (vállalkozási demográfia
szerint) - 2014

TeIR, TSTAR

Regisztrált nonprofit szervezetek száma - 2014

TeIR, TSTAR

Összes adófizető darabszáma 2014

TeIR, NAV

Összevont adóalap összege 2014

TeIR, NAV

Összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma, 2014

TeIR, TSTAR

Az év folyamán épített lakóépületek száma 2014

TeIR, TSTAR

Adózás előtti eredmény 2014

TeIR, NAV

Átlagos statisztikai állományi létszám 2014

TeIR, NAV

Bruttó hozzáadott érték 2014

TeIR, NAV

Export értékesítés nettó árbevétele 2014

TeIR, NAV

Hosszú lejáratú kötelez. záró állomány 2014

TeIR, NAV

Jegyzett tőke összege 2014

TeIR, NAV

Kibocsátás összesen 2014

TeIR, NAV

Mérleg főösszeg (eszközök) 2014

TeIR, NAV

Összes bevétel vállalkozói tevékenységből 2014

TeIR, NAV

Rövid lejáratú kötelez. záró állomány 2014

TeIR, NAV

Saját tőke összege 2014

TeIR, NAV

Regisztrált vállalkozások száma

TeIR, TSTAR

Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken, 2014

TeIR, TSTAR

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken, 2014

TeIR, TSTAR

Munkanélküliségi ráta (%)

TeIR, TSTAR

Járműállomány 1000 főre

TeIR, TSTAR

Háztartási gázfogyasztók száma 2015 [db]

TeIR, TSTAR

Háztartások száma, 2011 [db]

TeIR, TSTAR

Melegvíz-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2015 [db]

TeIR, TSTAR

Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma 2015 [db]

TeIR, TSTAR

Helyi adók 2013 [1000Ft]

TeIR, TSTAR

Regisztrált gazdasági szervezetek száma 2014 [db]

TeIR, TSTAR

Beruházások (ÁFA-val) 2013 [1000 Ft]

TeIR, NAV

Felhalmozási célú céltartalék 2013 [1000 Ft]

TeIR, NAV

Felhalmozási bevételek mindösszesen, 2013 [1000 Ft]

TeIR, NAV

Humán tőke adatkörök
Belföldi szabadalmi bejelentések száma

TeIR, SZTNH

Közoktatási intézmények száma 2014

TeIR, TSTAR

Fiatalkorúak (14–18 évesek)

TeIR, TSTAR

Számítógépek száma közoktatásban

TeIR, TSTAR

Számítógépet használni tudó tanulók 2014

TeIR, TSTAR

Óvodai, általános és középiskolai oktatók száma

TeIR, TSTAR

Könyvtárba beiratkozottak száma

TeIR, TSTAR

Házi- és házi gyermekorvosok száma

TeIR, TSTAR

Működő kórházi ágyak száma

TeIR, TSTAR

Élve születések száma

TeIR, TSTAR

Csecsemőhalálozás 2014

TeIR, TSTAR

18 éven aluliak, 2014

TeIR, TSTAR

Működő háziorvosok száma

TeIR, TSTAR

0–14 évesek

TeIR, TSTAR
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Adatkör

Forrás, származtatás

65–X évesek

TeIR, TSTAR

A regisztrált bűncselekmények száma (az elkövetés helye szerint)
2014

TeIR, TSTAR

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesüTeIR, TSTAR
lők száma 2014
Szociális étkeztetésben részesülők száma 2014

TeIR, TSTAR

A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma 2014

TeIR, TSTAR

Internet-előfizetések száma 2014

TeIR, TSTAR

A települési könyvtárak száma 2014

TeIR, TSTAR

Közművelődési intézmények száma 2014

TeIR, TSTAR

Muzeális intézmények száma 2014

TeIR, TSTAR

Egy szülő gyermekkel összesen, 2011

TeIR, TSTAR

Legalább érettségizett, 18 éves és idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában 2011

TeIR, TSTAR

Felsőfokú (ISCED 5-8) végzettséggel rendelkező személyek 2011

TeIR, TSTAR

Bölcsődék száma 2014

TeIR, TSTAR

Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel
együtt) 2014

TeIR, TSTAR

Felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma (képzési hely szerint)
2014

TeIR, TSTAR

Egészségügyi komplex indikátor

Képzett indikátor, az egy évben háziorvosát, illetve házi
gyermekorvosát felkeresők összege

Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma 2014

TeIR, TSTAR

Kulturális rendezvényeken részt vevők száma 2014

TeIR, TSTAR

Múzeumi látogatók száma 2014

TeIR, TSTAR

Kulturális rendezvények száma 2014

TeIR, TSTAR

Rendszeres művelődési formákban résztvevők száma 2014

TeIR, TSTAR

Társadalmi tőke adatkörök
Parlamenti választás részvételi arány, 2014 (%)

Országos Választási Hivatal adatai

Polgármesterjelöltek száma 2014

Országos Választási Hivatal adatai

Adottságok
Felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók száma 2014

TeIR, TSTAR

Felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma a nappali képzésben
2014

TeIR, TSTAR

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben autópálya csomópontig 2014

TeIR, GeoX Kft.

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a járásközpontig 2014

TeIR, GeoX Kft.

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben vasútig 2014

TeIR, GeoX Kft.

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza kilométerben a
megyeszékhelyig 2014

TeIR, GeoX Kft.

Zöldfelület csökkenése 2006–2012 (Ha)

Corine felszínborítottság (számított adat)

Vasútállomás léte

TeIR, TSTAR

Helyközi autóbusz-megálló léte

TeIR, TSTAR

Intézményi ellátottság

TeIR, TSTAR

Környezeti I. csoport kumulatív mutatószám

Térinfomatikai térképről számított adat

Környezeti II. csoport kumulatív mutatószám

Térinfomatikai térképről számított adat

Ökológiai csoport kumulatív mutatószám

Térinfomatikai térképről számított adat

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza kilométerben
Budapestig

TeIR, GeoX Kft.

Ingázás

KSH Tájékoztatási adatbázis

Regisztrált gazdasági szervezetek száma ezer lakosra 2014

TeIR, TSTAR

Összevont adóalap összege/fő 2014 – 1000Ft

TeIR, NAV

A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei/fő 2011 – 1000Ft

TeIR, NAV

Adóköteles jövedelem a megyei arányában

Képzett adat, a települési és megyei összes adóköteles
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Adatkör

Forrás, származtatás
jövedelem hányadosa

Helyi adóbevétel a megyei arányában

Képzett adat, a települési és megyei összes helyi adóbevétel hányadosa

Regisztrált vállalkozások megyei aránya

Képzett adat, a települési és megyei összes regisztrált
vállalkozások hányadosa

Települési becsült GDP

Lőcsei - Nemes-Nagy, 2003 alapján képzett adat

Elingázók aránya

KSH Tájékoztatási adatbázis

Munkaerő-piaci pozíció

Pénzes – Molnár - Pálóczi, 2014 alapján

Térségi trendek, előrejelzések
Csapadék mennyisége

NATéR adatok (Kovács, 2015; Hoyk, 2015)

Csapadék mennyisége trend 2021-2050

NATéR adatok (Kovács, 2015; Hoyk, 2015)

Hőmérséklet

NATéR adatok (Kovács, 2015; Hoyk, 2015)

Hőmérséklet trend 2021-2050

NATéR adatok (Kovács, 2015; Hoyk, 2015)

Népességváltozás a járásban 2011-2051 (%)

NATéR adatok (Tagai, 2015)

GDP növekedés a megyében 2015-2050 (%)

NATéR adatok (Zsibók - Sebestyén, 2015)

Megjegyzés: A szürkített háttérrel rendelkező mutatók a jelenlegi
szerepelnek, későbbi verziókban azonban rendelkezésre állnak.
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II.3. AZ ERŐFORRÁS-MODELL ÖNKORMÁNYZATI ADATBEVITELI MUNKALAPJAI
II.3.1. Az erőforrás-modell szakértői felülete és kapcsolata az elemzői
táblákkal
Az erőforrás-modell szakértői felületén a helyi attitűdöket vizsgáló települési kérdőív (III.3 melléklet) kiértékelése után kapott értékek rögzíthetők, amelyek beépülnek
az erőforrás-modell további elemzéseibe az alábbiaknak megfelelően.
A települési bizalom alindex kiszámításához a kérdőív 1. és a 2. kérdésének szakmai
szempontú kiértékelése szükséges az alábbiak szerint:
•

•
•

•
•

Az 1. kérdés az intézményi bizalomra vonatkozik. Itt 13 különböző helyitérségi intézménnyel, szervezettel kapcsolatban kérjük a válaszadókat, hogy
egytől négyig terjedő skálán (1 – egyáltalán nem bízik meg, 2 – nem igazán
bízik meg, 3 – valamennyire megbízik, 4 – teljes mértékben megbízik) adják
meg, hogy mennyire bíznak meg az adott szervezetben.
A 2. kérdés a személyközi bizalom különböző aspektusaira kérdez rá 4 elem
segítségével, az előzőekben már ismertetett négyfokú skála segítségével.
A fentieknek megfelelően a bizalom alindex kiszámítása során az intézményi
bizalom és a személyközi bizalom elemeire adott válaszokat egyenlő súllyal
összeadjuk. Így az alindex maximális értéke 68 (17x4), míg minimális értéke
17.
Akkor tekintünk egy válaszadót magas bizalomszinttel rendelkezőnek, ha az
alindexen elért értéke legalább 61.
Az értékelés során a magas bizalommal rendelkezők számát az összes kitöltő
arányában kifejezve feltöltjük a százalékos adatot a szakértői felület erre
rendszeresített cellájába.

A közéleti részvétel alindexbe tartozó változók a politikai és civil részvétel több aspektusát is érintik, a következők szerint: politikai/közéleti érdeklődés; civil részvétel, szubjektív politikai/közéleti hatékonyság.
•

•

A politikai/közéleti érdeklődéshez tartozó változó a kérdőív 5. kérdése. Itt azt
kérdezzük a válaszadótól, hogy mennyire érdeklődik a helyi politika, a helyi
közügyek iránt. A választ egy négyfokú skálán lehet megadni (1 – egyáltalán
nem érdekel, 2 – alig érdekel, 3 – eléggé érdekel, 4 – nagyon érdekel)
A civil részvétellel a kérdőív 3. és 4. kérdése foglalkozik. A 3. kérdés első felében azt kérdezzük meg, hogy a válaszadó vállal-e valamilyen közéleti, közösségi szerepet a településen, vagyis tagja-e valamilyen egyesületnek, civil szervezetnek, önkormányzatnak, egyházközségi képviselőtestületnek. A válaszra
egyszerű igen / nem lehetőség áll rendelkezésesre. Ezt követően az igennel
válaszolókat megkérjük, hogy nevezzék meg azokat a feladatokat, szervezeteket, intézményeket, ahol feladatot vállalnak. A kérdésre nemmel válaszolók 1
pontot, míg az egy tevékenységről beszámolók 4 pontot, a legalább kettőt említők pedig 6 pontot kapnak. A civil részvétel másik indikátora a 4. kérdés, ahol
azt kérdezzük a válaszadóktól, hogy ismerik-e a kérdőíven felsorolt helyi civil
szervezeteket. A kérdésre igen/nem válaszlehetőségek állnak rendelkezésre.
Mivel a szervezeteket tartalmazó lista településenként változik, a kérdésnél törekedni kell a standardizált értékelésre. Ennek megfelelően a válaszadó
amennyiben a felsorolt szervezetek legfeljebb egynegyedét ismeri, akkor 1
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•

•

•
•

pontot kap, ha legfeljebb a felét, akkor 2 pontot, ha legfeljebb a háromnegyedét, akkor 3 pontot, és ha több mint a háromnegyedét, akkor 4 pontot.
A szubjektív közéleti hatékonyság méréséhez szintén két kérdés tartozik a
kérdőívben. A 6. kérdésnél arra vagyunk kíváncsiak, hogy a válaszadó mennyire érzi úgy, hogy lehetősége van beleszólni az önkormányzat tevékenységébe,
döntéseibe, vagyis mennyire képes hatással lenni a helyi ügyek alakulására. A
választ négyfokú skála segítségével lehet megválaszolni (1- egyáltalán nem, 2
– nem igazán, 3 – valamennyire, 4 – teljes mértékben). A 7. kérdés az előzőhöz képest más irányból közelíti meg ugyanazt a problémát, arra kíváncsi,
hogy mennyire érzi úgy a válaszadó, hogy a helyi vezetők számára fontos az ő
véleménye. A válaszok az előzővel megegyező négyfokú skálán helyezhetők el
(1- egyáltalán nem, 2 – nem igazán, 3 – valamennyire, 4 – teljes mértékben).
A közéleti részvétel alindex kiszámításánál a bemutatott kérdésekhez tartozó
változók értékeit összeadjuk egyenlő súllyal. Így az alindex maximális értéke
22, míg minimális értéke 5.
Akkor tekintjük egy válaszadó értékeit magasnak a közéleti részvétel
alindexen, ha az elért pontszáma legalább 18.
Az így megkapott magas közéleti részvétellel rendelkezők számát megvizsgáljuk az összes kitöltő számában és a megfelelő helyen rögzítjük ezt az értéket.

Az alábbi ábra az erőforrás-modell szakértői felületének felhasználói nézetét mutatja be:

SZAKÉRTŐI MODUL
Kérjük, ezen a felületen rögzítse a vizsgált településen lefolytatott lakossági kérdőíves lekérdezés eredményeit!
Települési bizalom alindex értéke:
Közéleti részvétel alindex értéke:
Helyi közügyekkel és a településsel kapcsolatos attitűdök –
elégedettség alindex értéke
Elégedettség a …
A közműszolgáltatásokkal (víz, szennyvíz, áram, gáz)
A helyi közterületek állapotával (parkok, játszóterek)
A helyi közutak állapotával (árkok, járdák, kerékpárutak, stb.)
A hulladékszállítással
A helyi közbiztonsággal
A helyi környezet állapotával
A településképpel (tájkép, látkép, épített környezet látványa) összességében
Az ivóvíz minőségével
Mennyire elégedett a közszolgáltatások...
… minőségével
… körével, elérhetőségével
… árával
A településvezető által megjelölt alábbi fejlesztések lakossági elfogadottsága
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Pozitív említések
aránya

Negatív említések
aránya

18. ábra: Az erőforrás-modell szakértői modulja

Az erőforrás-térképezéshez javasolt lakossági kérdőív (lásd 3.2.3. fejezet) hét kérdésének kiértékelése segíti a helyi közügyekkel, kapcsolatos attitűdök és elégedettség mérését.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

A 9. kérdés a településsel kapcsolatos általános elégedettségre vonatkozik. Itt
a válaszadó egy négyfokú skála segítségével fejezheti ki a véleményét (1egyáltalán nem, 2 – nem igazán, 3 – valamennyire, 4 – teljes mértékben).
A 10. kérdésnél nyitott formában kérjük meg arra a válaszadót, hogy soroljon
fel maximum három pozitív, jó dolgot a településsel kapcsolatban. Az a válaszadó, aki egyetlen pozitív dolgot sem említ, az 1 pontot, aki egyet, az 2
pontot, aki kettőt, az 3 pontot, aki hármat, az pedig 4 pontot kap.
A 11. kérdés az előző fordított verziója, vagyis maximum három, a településsel
kapcsolatban a válaszadóban felmerülő negatív, rossz dolog megnevezését
kérjük. Itt az a válaszadó kap 4 pontot, aki egyetlen negatív dolgot sem említ,
aki egyet, az 3 pontot, aki kettőt, az 2 pontot, aki pedig három negatív dolgot
említ, az 1 pontot kap.
A 12. kérdés a település életével, jellemzőivel kapcsolatos kilenc különböző tényezővel kapcsolatban kérdezi meg az elégedettséget. A válaszadó itt is a már
ismert négyfokú skála segítségével fejezheti ki a véleményét (1- egyáltalán
nem, 2 – nem igazán, 3 – valamennyire, 4 – teljes mértékben).
A 13. kérdés a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségre kérdez rá három elem segítségével. Mindegyik esetében a négyfokú skálát használjuk itt is
(1- egyáltalán nem, 2 – nem igazán, 3 – valamennyire, 4 – teljes mértékben).
A 14. kérdésnél ismét nyitott formát alkalmazva, arra kérjük a válaszadót,
hogy soroljon fel maximum három olyan helyi fejlesztést, amivel elégedett. Az
a válaszadó, aki egyetlen olyan fejlesztést sem említ, amivel elégedett lenne,
az 1 pontot, aki egyet, az 2 pontot, aki kettőt, az 3 pontot, aki hármat, az pedig 4 pontot kap.
A 15. kérdés az előző fordított verziója, vagyis maximum három olyan fejlesztés említését kérjük, amivel a válaszadó elégedetlen. Itt az a válaszadó kap 4
pontot, aki egyetlen negatív dolgot sem említ, aki egyet, az 3 pontot, aki kettőt, az 2 pontot, aki pedig három negatív dolgot említ, az 1 pontot kap.
A fentieknek megfelelően a helyi közügyekkel és a településsel kapcsolatos attitűdök – elégedettség alindex kiszámítása során az ismertetett kérdések öszszes változójára adott válaszokat összeadjuk egyenlő súllyal. Így az alindex
maximális értéke 68 (17x4), míg a minimális értéke 17.
Akkor tekintünk egy válaszadót elégedettnek a helyi közügyekkel, illetve a településsel kapcsolatban, ha az alindexen elért értéke legalább 55.
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•

Az így megkapott elégedettek arányát megállapítjuk az összes kitöltő százalékában és beírjuk a megfelelő helyre.

A leírt három alindex mellett a kérdőív elégedettséggel foglalkozó kérdéseit egyszerű
átlagolással elegendő felvinni a felületre úgy, hogy az egyes elemekkel való elégedettségre adott összes pontszámot összeadjuk, majd elosztjuk a válaszadók számával. A
kapott értékeket a megfelelő cellákban rögzítjük.
A kérdőív az elmúlt időszakból kér maximum 3–3 helyi fejlesztés felsorolását, melyet
negatívnak, illetve pozitívnak ítél meg a kitöltő. Előreutalva a (3.1.3.2. fejezetben bemutatott) Célzott kérdések modulra, ott a modellhasználó településvezetőket arra kérjük,
hogy nevezzék meg az öt legfontosabb helyi fejlesztést. A szakértői oldalon ezek aztán
automatikusan megjelennek – ha ki lett töltve a vonatkozó kérdés – és az adatfelvivő
feladata annak áttekintése, hogy a települési vezető által fontosnak ítélt beruházásokat a
lakossági válaszadók hány százaléka jelölte meg pozitívnak, vagy negatívnak.

II.3.2. Az erőforrás-modell célzott kérdések felülete
Az erőforrás-modell további input felülete a Célzott kérdések lap, amely zárt kérdéseket
tesz fel a kitöltőnek, majd az adott válaszok beépülnek az erőforrás-modell által mutatott
eredményekbe, hozzáadódva a háttéradatbázis települési adataihoz. A felület olyan információkra kérdez rá, amelyek statisztikai adatokból nem nyerhetők ki, mégis a település fontos jellemzői.
Az alábbi ábra az erőforrás-modell célzott kérdések felhasználói felületét mutatja:
TOVÁBBI TELEPÜLÉSI ADATOK
„Barnamezős területnek nevezzük azt a területet, amelyet korábban ipari vagy bizonyos kereskedelmi célokra használtak,
és amely terület alacsony koncentrációjú veszélyes hulladékkal vagy más egyéb szennyezéssel lehet terhelt, ugyanakkor
lehetséges a terület újra-használata a terület megtisztítását követően. Néha a barnamezős terület fogalmát olyan korábban hasznosított területek megjelölésére is használják, melyeket már felhagytak, és nem szükségszerűen szennyezettek.
Általában barnamezős területek a városok ipari körzetében találhatók, olyan területeken, ahol elhagyott gyárak, kereskedelmi épületek, illetve egyéb korábban szennyező tevékenységek örökségei vannak jelen.” Forrás: TÉRPORT
1) Van-e a településen azonosított barnamezős terület (volt ipari területek, laktanyák, benzinkutak, rehabilitálásra szoruló lakótömbök stb.)?

Ökológiai, termőhelyi, a tájképi adottságok jelentős mértékű megváltoztatásának maradandó nyoma, helye. Pl. az
anyagnyerőhely, a bányagödör, a bánya utótáj, a zagytér, a szemétlerakó hely, a hulladék- és melléktermék-depónia, a
hatalmas ipari épületkomplexum stb. Forrás: Láng István: Környezet és természetvédelmi lexikon II. Budapest: Akadémiai
Kiadó, 2002. 365. oldal alapján.
2) Vannak-e a település bel-, vagy külterületén azonosított tájsebek?

Rekreációs célú közösségi zöldterületek a szabadidő eltöltésére alkalmas zöldterületek a településen, pl. a közparkok, a
zöld közterek, a kirándulóerdők, a pihenőerdők, a parkerdők, a véderdők, a pihenőtavak stb.
3) Találhatók rekreációs célú zöldterületek a településen?
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4) Miért, döntően milyen okok miatt volt bányabezárás a település közigazgatási területén?
5) Van-e a településen a napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor vagy napelem)?

6) Van-e a településen a szélenergiát hasznosító berendezés (szélgenerátor, szélturbina, stb.)?
7) Van-e a településen biomasszát hasznosító erőmű, biogáz üzem?

8) Van-e a településen a településen a földhőt hasznosító technológia telepítve?
9) Van-e a településen termálvíz hasznosítás (termálfürdő, geotermikus energia hasznosítása, stb.)?
10) Készült korábban helyi zajtérkép a település zajszennyezésének vizsgálta érdekében?

11) Van a településen rekultivációs célra, kármentesítésre kijelölt terület?

12) Van(nak) a településen helyi védettséget élvező terület(ek)?

13) Kérem, sorolja fel a település 5 legfontosabbnak ítélt fejlesztését az elmúlt 10 évből!

19. ábra: A modell célzott kérdései

Elsőként a korábbi ipari, katonai, egyéb rehabilitációval a település fejlődése érdekében
feltárható barnamezős területek létezésével kapcsolatban tesz fel kérdést az erőforrásmodell - zárt kérdés formájában, Igen /Nincs ilyen terület/Nem került felmérésre válaszlehetőségekkel. Igen (Van) válasz esetén az összes ilyen terület nagyságát is bekéri a
modell hektárban.
A következő kérdés a település területén fellelhető tájsebek létezésére fókuszál, szintén
zárt kérdés formájában, négy válaszlehetőséget kínálva (Nincs; Igen, belterületen; Igen,
külterületen; Kül- és belterületen egyaránt található) és a nemleges válasz kivételével
mindenütt újabb kérdés tér ki e tájsebek jellegére szabadszöveges válaszlehetőséggel.
Rekreációs célú zöldterületek esetében Nincs ilyen terület/Nem került beazonosításra
ilyen terület/Van ilyen terület lehetőségek közül lehet kiválasztani a kérdés válaszát,
majd pozitív eredmény esetén az összes ilyen terület hektárban mért nagyságát is bekéri
a modell.
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A következő kérdés akkor releváns, ha a településen a korábban működő bányászati tevékenységgel felhagytak, az egykori bányákat bezárták. Ha ez az adott településen nem
értelmezhető a válaszlehetőségek közül a Nem releváns választható, míg egyéb esetekben a Nem volt gazdaságos a működtetése; Kimerültek az erőforrások; Környezetvédelmi
okok miatt válaszlehetőségek egyikét lehet megjelölni fő okként. Ezt követően a gazdaságossági és a környezetvédelmi okokra hivatkozó válaszok esetében a modell a technológia vívmányokra, az új eljárások megjelenésére hívja fel a figyelmet a Települési erőforrástérkép oldalon.
A különböző megújuló energetikai fejlesztések (nap, szél, geotermia, biomassza, termálvíz) meglétét célzó kérdések szintén zárt formában kerületek megfogalmazásra
Nincs/Van, közösségi tulajdonban/Van, magántulajdonban válaszlehetőségekkel, illetve a
modell pilot tesztjei során felmerült negyedik Van, közösségi és magántulajdonban egyaránt válaszlehetőségekkel. Az itt kapott válaszok az energetikai potenciálok kihasználását
vizsgálják, a modell a Megújuló energetikai felületen más üzenetet küld kihasználatlan és
már kihasznált megújuló energetikai potenciálok esetében.
A települést érintő zajszennyezés felmérése érdekében a modell helyi zajtérkép korábbi
elkészítésére kérdez rá Igen/Nem zárt kérdés formájában, ahol a dokumentum megléte
esetében a zajszennyezéssel érintett területek nagyságát is szükséges megadni, ami a
település adottságaihoz épül be a modell logikája szerint.
A rekultivációs célra kijelölt területek esetében, amennyiben léteznek ilyen területek,
szintén megadható ezek nagysága.
Helyi védelem alatt álló területek megléte esetén szintén megadható azok összterülete.
A települési kérdőív és a településvezetők véleményének összhangját az utóbbi által legfontosabbnak, legjelentősebbeknek ítélt beruházásokkal ellenőrzi a modell, célzott kérdésként bekérve azokat, s összehasonlítva a helyi lakosság hasonló kérdésre adott válaszaival. (Az erőforrás-modellnek ez a funkciója csak akkor működőképes, ha a célzott
kérdések inputtáblái mellett a kérdőíves lekérdezés is megtörténik az elemzett településen, s azok eredményei is kiértékelésre kerülnek.)

II.4. A

MODELL VEZETŐI EREDMÉNYEKET BEMUTATÓ MUNKALAPJAI ÉS AZOK BE-

ÁLLÍTÁSAI

II.4.1. A modell települési státusz elemző munkalapja és annak beállításai
A nyitólapon történt kijelöléssel – akár a szakértői oldal és a célzott kérdések kitöltése
nélkül is – a modell megkezdi működését, a település kiválasztása ugyanis aktiválja a
települési státusz (adatlap) output felület egyes celláiba programozott információk közlését. Elsőként néhány alapinformációt, besorolási értéket láthatunk a településről, úgymint jogállás (község, nagyközség, város, megyei jogú város, főváros), szerepkör (közös
önkormányzati hivatal tagtelepülése, székhelye, járásközpont, megyeszékhely, főváros),
méretkategória (500 fő alatti, 501–2000 fő, 2001–5000 fő, 5001–10000 fő, 10001–
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50000 fő, 50000 fő feletti), valamint a 105/2015 sz. kormányrendelet 13 alapján besorolt
kedvezményezett státusz megléte.

13

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
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TELEPÜLÉSI ALAPADATOK
Jogállás
Szerepkör
Település méretkategória
Kedvezményezett település
Települési
érték

Településkategória
átlaga

2

Terület (km )

Az átlag arányában a település
értéke
Átlag alatti

Állandó népesség (fő)

Átlagos

2

Népsűrűség (fő/km )

Jelentősen átlag feletti

Munkanélküliségi ráta

Átlag alatti

20. ábra: Települési alapadatok az erőforrás-modellben

Ugyanitt a települési szekunder adatok közlése található a település területe (km 2), állandó népessége (fő), népsűrűsége (fő/km 2) és a települési munkanélküliségi ráta (%)
bemutatásával. Az egyedi települési értékek mellett az érintett településkategóriába tartozó települések átlagértékei is kimutatásra kerülnek, valamint az ezek viszonyát bemutató szöveges értékelés is itt található. Utóbbi esetében az alábbi tipizálás került alkalmazásra:






Jelentősen átlag alatti: a vizsgált település egyedi értéke a hasonló méretű települések átlagának 25 százalékát sem éri el;
Átlag alatti: a vizsgált település az érintett adat esetében a településkategória
átlagának 25–75%-át éri el;
Átlagos: a vizsgált település mérőszám értéke a településkategória átlagának
75–125%-a között található;
Átlag feletti: a vizsgált települési érték a méretkategória átlag 125–175%-a között van;
Jelentősen átlag feletti: a vizsgált település az elemzett indikátor esetében
meghaladja a méretkategóriába tartozó települések átlagának 175%-át.

A referenciaértékek, az országos/térségi viszonyítási alapok beiktatására azért volt szükség a modellben, mert a helyi döntéshozók számára az erőforrásokról közölt nyers adatok, értékek nem kellően informatívak. Ha nincs mihez viszonyítani őket, nehéz eldönteni, hogy jól hasznosítják-e őket, erőssége-e az adott erőforrás a településnek vagy sem.
A modell az azonos településméret-kategóriába tartozó települések átlagértékéhez viszonyít a legtöbb esetben, néhány helyen – külön jelezve – használ megyei, illetve országos
átlagokhoz való viszonyítást (is).
Az alapadatok közlése alatt a modell az előzetesen lefektetett tőkekategóriákhoz sorolt
és a vizsgálatba bevonható erőforrás-kategóriákról rajzol képet. Csak azokról tud, amelyek háttérinformációi az országos adatbázisokból kinyerhetők. A táblázatban a természeti, a klasszikus (gazdasági), a humán és a társadalmi tőkeelemekről kapott jelentések
láthatók, majd olyan települési adottságok is elemzésre kerültek, melyek a helyi fejlesztések esetében relevanciával bírnak. Végül pedig néhány hosszú távú trend (klíma, demográfia, gazdaság) kerül bemutatásra a települést magában foglaló nagyobb területi
egységekre (járás, megye) vonatkozóan.
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A települési státusz modul, egyfajta helyzetkép vagy adatlap felvázolásával, azaz az
egyes erőforrás-potenciálok, lehetőségek helyett főképp arra koncentrál, hogy egy-egy
vizsgált tényező esetében az elemzett település milyen pozícióban van a hasonló méretű
településekhez, vagy saját járása, megyéje településeihez, esetenként az országos átlaghoz képest. Az így kapott eredmények a települési komplex elemzés modul inputjait szolgáltatják az erőforrás-modell működése során.

II.4.1.1. Természeti tőke erőforrások értékelése az erőforrás-modellben
Földhasználat tekintetében öt mutatót vizsgál a modell a települési adatlapon.
Az első a település területén belül a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági használati
módok arányát mutatja, mind a település értékét (arányszámát), mind a településhez
hasonló méretű települések átlagát viszonyítási értékként kezelve. Ugyanebben a területi
fókuszban mutatja ki a modell a település területén belül az ipari hasznosítású területek,
az infrastruktúrák, a lakóterületek által elfoglalt területek illetőleg a zöldövezetek és a
vízfelületek arányát is
A modell a mezőgazdasági művelés alatt álló területeket művelési ágak szerint (erdő,
gyep, gyümölcsös, szántó, szőlő, nádas, rét, legelő, kert, egyéb fás terület) vizsgálva ad
egy helyi átlagos aranykorona értéket, amit az országos, az adott művelési ágban tapasztalható minimum és maximum aranykorona értékkel lehet összehasonlítani14 (21.
ábra). Emellett megfelelő adatbázisok segítségével a modell lehetőséget adna arra is,
hogy becsült földértékek alapján kiszámítsuk a település mezőgazdasági területeinek öszszesített forgalmi értékét. A modell jelenlegi verziójában annyit tud üzenni, hogy az OTP
Bank Nyrt. által kalkulált és a modellhez tisztított átlagos földár kategóriák közül a települési területek egy hektárra becsült értéke mely kategóriába tartozik (800.000 forint
alatt; 801.000 és 1.000.000 forint között; 1.001.000 és 1.200.000 forint között;
1.201.000 és 1.400.000 forint között; 1.401.000 forint felett), s ez az országos viszonylatban hogyan értékelhető (szerény; alacsony; átlagos; magas; kiemelkedő).

A természeti tőke indikátorainak alakulása a településen
Föld
Területhasználat

Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területek aránya
(a település területének százalékában):

Átlagos aranykorona
érték hektáronként

Művelési ág

Méretkategiória
átlaga

Települési átlag
AK-érték

Országos AKtartomány

Szántóföld

6,2 - 35,3

Rét (gyep)

9,4 - 40,6

Legelő (gyep)

1,7 - 14,8

Szőlő

0 - 85,6

Kertgazdálkodási terület

10,5 - 71,7

Gyümölcsös

12 - 71,7

Nádas

0 - 53,9

Erdő

0 - 13,1

Egyéb fásított területek

1,2 - 13,1

A települési földterüle14

Település értéke

Az értékek a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet alapján lettek meghatározva
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A természeti tőke indikátorainak alakulása a településen
tek értéke
Települési átlag- Méretkategiória
érték
átlaga
Iparterületek

Ipari területek aránya a település területéből:

Lakóterületek

Lakóterületek aránya a település területéből:
2

Egy főre jutó lakóterület nagysága (m ):
Infrastruktúra

Infrastrukturális területek aránya a település területéből:

Zöldövezet

A zöldövezeti területek aránya a település területéből:

Vízfelület

A vízfelületek aránya a település területéből:
21. ábra: Természeti tőkeelemek a település státusz modulban I.

A földfelszín alatt bányászott ásványkincsek szintén a természeti tőke erőforrásai közé
sorolhatók, így a modell vizsgálja, hogy jelenleg működik-e bánya a település területén,
esetleg korábban volt-e bányászati tevékenység. Erről az alábbi négy variációban ad tájékoztatást:





A működő mellett felhagyott bánya is található a településen;
Felhagyott bányászati tevékenység;
Jelenleg is folyik bányászati tevékenység a településen, de bezárt bányák nincsenek;
Nincs és nem is volt bányászati tevékenység a településen.

A felszín alatti vizek esetében a modell a begyűjtött adatok segítségével megvizsgálja,
hogy az érintett település esetében a földfelszín alatt 1000 méterrel található-e legalább
50°C hőmérsékletű, vagy 2000 méterrel 90°C hőmérsékletű termálvíz A modell ez alapján felvázolja, hogy vannak-e lehetőségei egy esetleges geotermikus beruházásnak a
településen. Amennyiben a településen lefolytatták a lakossági kérdőíves lekérdezést és
annak eredményeit a Szakértői oldalon rögzítették, úgy a lakosság ivóvízzel való elégedettsége kapcsán kapott eredmények szintén ide csatornázódnak be.
A napenergia hasznosítás esetében a modell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (MEKH 2016) által (KÁT-ban) nyilvántartott erőművek listáját elemezve azt vizsgálja, hogy az adott településen létesítésre került-e már naperőmű. Amennyiben nem,
úgy a „Nincs” választ üzeni, ellenkező „Van” válasz esetén pedig a kiépített kapacitásról
is információt kapunk. Emellett a településen mérhető napenergia besugárzásról is közöl
adatot a modell, s azt hármas kategorizálás szerint értékeli is:




1530 kWh/m2 felett: Kiemelkedő besugárzási érték;
1480–1529,99 kWh/m2 között: Jó besugárzási érték;
1479,9 kWh/m2 alatt: A besugárzási érték bár alacsony, a napenergia hasznosítása megfontolandó.

Hasonlóan az előző esethez, a MEKH nyilvántartását használja a modell a szélenergia
hasznosítása kapcsán is. Ugyancsak „Van”/”Nincs” válaszokat ad kimenetként, előbbi
esetében a létesített erőmű kapacitásával együtt, azonban itt plusz elemként megjelenik,
ha jogszabályilag nem engedélyezett a településen a szélerőmű telepítés. A szélerőmű
szempontjából különleges szabályozás alá esik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (Balaton
törvény15), melynek a szélerőművek telepítését potenciálisan engedő területekre vonat-

15

2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról
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kozó melléklete (4/5. L-I) több, a BKÜ területéhez tartozó települést teljes egészében
kizár.
A biomassza alapú erőművek esetében a modell azt vizsgálja, hogy van-e a település
környezetében működő erőmű, ugyanis ez az információ a beszállítási körzetek (anyagáramok) miatt fontos tényező a modell későbbi fázisaiban (ld. Megújuló energetika). A
Megújuló energetika modulnál a későbbiekben részletezésre kerül, így ennél a pontnál
csak az állattartó telepek és erdős területek alapján kalkulálható biomassza tömege kerül
bemutatásra tonnában kifejezve.

Ásványkincsek

Bányászati tevékenység

Felszín alatti vizek
Termálvíz
Ivóvíz
Nap
Naperőmű a településen
Települési besugárzási érték
Szél

kWh/m2
Van-e szélerőmű a településen?
Milyen az átlagos éves középhőmérséklet?

Hőmérséklet
Biomassza
Erőmű

Van-e erőmű a település közelében?

Számított nettó biomassza tömeg

Potenciál tonnában

Hulladék

Szelektív hulladékgyűjtés aránya:

22. ábra: Természeti tőkeelemek a település státusz modulban II.
(Forrás: Saját szerkesztés)

A természeti tőke elemeként került számbavételre a települési hulladék mennyisége, illetve annak gyűjtési formája. E tekintetben a szelektíven gyűjtött hulladék arányát mutatja a modell a teljes elszállított települési kommunális hulladékmennyiségen belül, valamint mindezt mérlegeli a települési méretkategória átlagához viszonyítva, illetve az
alábbi szöveges értékelésekkel:






Jelentősen átlag alatti: a vizsgált településen a szelektív hulladékgyűjtés aránya nem éri el a hasonló méretű települések átlagának 25 százalékát;
Átlag alatti: a vizsgált településről elszállított szelektív hulladék aránya a településkategória átlagának 25–75%-a között van;
Átlagos: a vizsgált településen a mérőszám értéke a településkategória átlagának
75–125%-a között található;
Átlag feletti: az elemzett települési érték a méretkategória átlagának 125–
175%-a között van;
Jelentősen átlag feletti: a vizsgált településen az elszállított szelektív hulladék
aránya meghaladja a méretkategóriába tartozó települések átlagának 175%-át.

II.4.1.2. Klasszikus (gazdasági) tőke erőforrásainak értékelése az erőforrás-modellben
A klasszikus, közgazdasági értelemben vett tőke, más néven gazdasági tőke esetében a
dologi (immateriális javak és fizikai tőkeelemek) és a pénztőke egyes indikátorainak tele-
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pülésen mérhető értékeit veti össze a modell a település méretkategóriájában számított
átlagértékkel, s kategorizál az alábbi három csoport alapján:




Településkategória átlaga alatti, ha a települési érték kisebb a méretkategória átlagának 85%-ánál;
Átlagos a településméret-kategóriában, ha maximum 15%-kal tér el negatív, vagy
pozitív irányban a vizsgált egyedi érték a számított méretkategória átlagtól;
Átlag feletti a településkategóriában, ha az elemzett település értéke több mint
15%-kal meghaladja a települést is magába foglaló méretkategória településeinek
átlagát.

A 23. ábra sorrendjét követve az alábbiakban röviden bemutatásra kerül az is, hogy az
egyes vizsgálatokat mely indikátorok elemzése alapozza meg:





Immateriális javak
o Szabadalmak: belföldi szabadalmi bejelentések száma 1000 főre vetítve
Fizikai tőke
o Földterület: 1 km2-re jutó közút hossza
o Járművek: gépjárművek száma 1000 főre vetítve
o Szolgáltatási infrastruktúra: internet előfizetések száma 1000 főre vetítve
o Közüzemi infrastruktúra: komfortos lakások aránya a településen
Pénztőke
o Lakossági pénztőke: egy lakosra jutó nettó jövedelem
o Vállalkozási pénztőke: egy vállalkozásra jutó saját tőke
o Önkormányzati pénztőke: egy lakosra önkormányzati felhalmozási célú tartalék

Az egyedi elemeket 1-3 ponttal súlyozva (kivéve az infrastruktúra elemeit, melyek 0,5-11,5 pontot kaphatnak, 1-legrosszabb és 3-legjobb) a tőkeelemeket a hozzájuk tartozó
indikátorok összértékei alapján értékeli a modell. Az immateriális javak esetében értelemszerűen az egyetlen indikátor értéke alapján az 1 átlag alatti, míg a 3 pont átlag feletti értékelést jelent. A fizikai- és a pénztőke esetében 9 a maximálisan elérhető pontszám, 5 alatt átlag alatti, 8-tól átlag feletti értékelést ad a modell.
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A klasszikus tőke indikátorainak alakulása a településen
Dologi tőke
Immateriális javak Átlag feletti a település immateriális javakkal való ellátottsága
Szabadalmak
Fizikai tőke Átlag feletti a település fizikai tőke ellátottsága
Földterület
Járművek
Szolgáltatási infrastruktúra
Közüzemi infrastruktúra
Pénztőke
Alacsony a pénztőke-állomány a településen
Lakossági pénztőke
Vállalkozási pénztőke
Önkormányzati pénztőke
23. ábra: A klasszikus tőkeelemek a települési státusz modulban

II.4.1.3. Humán tőke erőforráselemeinek értékelése az erőforrás-modellben
A humán tőke tekintetében az azonosított erőforrás az egyén, melyet tudásszintje, egészségi állapota és életminősége jellemez. Ezen kategóriákon belül több indikátor is használható az elemzésekhez, a modell azonban az alábbiakkal dolgozik (24. ábra):






Tudás
o Iskolázottság: felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma 1000 főre vetítve
o Tapasztalat: 1 társas vállalkozásra jutó átlagos statisztikai állományi létszám
o K+F aktivitás: szabadalmi bejelentések száma
Egészség
o Fizikai egészség: csecsemőhalálozás 1000 születésre vetítve
o Mentális egészség: bentlakásos intézményekben ellátottak száma 1000 főre vetítve
Életminőség
o Környezet állapota: komplex környezeti indikátor
o Zsúfoltság: 1 főre jutó lakóterület
o Vándorlás: vándorlási egyenleg
o Lakhatás: komfort nélküli lakások aránya a településen
o Közbiztonság: regisztrált bűncselekmények száma 1000 főre vetítve

Ezen mutatók értékelésére a klasszikus tőkeelemek vizsgálatánál is alkalmazott településméret-kategória átlaga körüli hármas csoportosítást alkalmazza a modell (átlag alatti,
átlagos, átlag feletti), az átlag körül 15%-os sáv került kialakításra a lehatároláshoz.
A mutatók pontozása is a klasszikus tőke elemeinél tapasztaltakhoz hasonlóan történt,
egyetlen kivétellel, ugyanis a környezet állapot indikátor 5-ös skálán mérhető. Tudás
esetében 9 a maximum pont, aminél 5 alatt átlag alatti, 8-tól átlag feletti értéket mutatunk ki. Az egészség tekintetében 6 pont érhető el, 3-as pontérték alatt átlag alatti, 5-6
pont esetében pedig átlag feletti kategóriák alakulnak ki. Az életminőség mutatói esetében összesen 17 pont kapható, az átlag alatti értékelés 8 pont alatt, míg az átlag feletti
14 pont felett alakul ki.
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A humán tőke indikátorainak alakulása a településen
Egyén
Tudás

Átlag alatti tudásszint a településen
Iskolázottság
Tapasztalat
K+F aktivitás

Egészség

Átlag alatti egészségi állapot a településen
Fizikai egészség
Mentális egészség

Életminőség

Az életminőség átlagos a településen
Környezet állapota
Zsúfoltság
Vándorlás
Lakhatás
Közbiztonság

24. ábra: A humán tőke elemei a települési státusz modulban

II.4.1.4. Társadalmi tőke erőforráselemeinek értékelése az erőforrás-modellben
Az egyik legnehezebben megfogható, modellezhető erőforráscsoportot a társadalmi
tőke elemei (részvételi hajlandóság, bizalom, helyi közügyekkel kapcsolatos attitűdök,
elégedettség, közéleti részvétel) jelentik, azok értékeléséhez a legtöbb esetben mélyebb
szociológiai vizsgálatok (teljes körű, vagy reprezentatív kérdőíves felmérés, interjúk stb.)
szükségesek. Ez alól kivétel a települési részvételi hajlandóság, ami az országgyűlési,
illetve helyhatósági választások alkalmával tapasztalható aktivitásból/passzivitásból is
közelíthető kategória (a szakirodalomban is a leggyakrabban ezt használják). Éppen
ezért a modell épít az Országos Választási Hivatal (OVH) 2014. évi országgyűlési és települési választási adatai közül az előbbi esetében a települési részvételi arányokra, utóbbi
esetében a helyi választásokon induló polgármesterjelöltek számára. Ezen a ponton értékítélet nélkül egyszerűen összehasonlíthatóvá teszi a modell a települési adatokat a
településméret-kategória, illetve az érintett megye átlagával. A számértékek önmagukban mutathatnak jelentősebb passzivitást a településen, vagy éppen ellenkezőleg az átlagostól nagyobb aktivitást (25. ábra).

79/193. oldal

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

Társadalmi tőke indikátorainak alakulása a településen
Részvételi hajlandóság

Települési adat

Településkategória átlaga Megye átlaga

OGY választásokon való részvétel,
2014 (%)
Polgármesterjelöltek száma, 2014
Nem került feltöltésre a Szakértői oldal

Bizalom

Nem került feltöltésre a Szakértői oldal

Helyi közügyekkel kapcsolatos
attitűdök, elégedettség

Nem került feltöltésre a Szakértői oldal

25. ábra: Társadalmi tőkeelemek a települési státusz modulban

A hiányzó társadalmi tőkeelemek elemzése beépül a modell működésébe abban az esetben, ha a településen lefolytatták a lakossági kérdőíves lekérdezést és annak eredményeit a Szakértői oldalon rögzítették.

II.4.1.5. Helyi (települési) adottságok értékelése az erőforrás-modellben
A települési adottságok olyan komplex jelenségek, külső tényezők, amelyek nehezen,
vagy egyáltalán nem befolyásolhatók, nem sorolhatók egyértelműen egyik tőkeelemhez
sem, mégis jelentős hatással vannak egy település lehetőségeire, fejlettségére, fejlődésére.
Helyi (települési) sajátosságok
Hely kellemessége

Nem került feltöltésre a Szakértői oldal

Közlekedés-földrajzi helyzet

Budapesttől mért távolság: km

Intézményi ellátottság

Településkategóriában átlagos intézményi ellátottság

Járásközponttól mért távolság: km

Legközelebbi
autópályafelhajtó távolsága: km

Nem került feltöltésre a Szakértői
oldal

Hálózati pozíció
Városhálózati pozíció

Nincs csomóponti hálózati pozíció

Munkaerő vonzáskörzeti
A(z) …. munkaerő-piaci vonzáskörzet tagja
pozíció
Innovációs hálózati pozíció

Felsőoktatásban dolgozók száma (fő):

Környezeti állapot

Pontérték a maximális értékhez képest

Látkép/Tájkép

A település zöldterület csökkenése 2006-2012
között (ha):
Nem került feltöltésre a Szakértői oldal

Biodiverzitás

Települési gazdasági erő

A települést érintő napi ingázás mértéke: %

Nem került feltöltésre a Szakértői oldal

Nem került megválaszolásra a Célzott kérdések vonatkozó része
A település ökológiai hálózati értéke a maximális 3-ból:
Részesedés a megyei GDP-ből

%

Részesedés a járási GDP-ből

%

A település becsült GDP-je: millió Ft

Gazdasági szerkezet
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Helyi (települési) sajátosságok
Foglalkoztatottak
Primer szektor: %; Szekunder szektor: %; Tercier szektor: %
szektorális megoszlása (%):
Regisztrált vállalkozások
Primer szektor: %; Szekunder szektor: %; Tercier szektor: %
szektorális megoszlása (%):
Munkanélküliség

Nyilvántartott álláskeresők száma összesen: fő, melyből több mint 180 napja nyilvántartott: fő

26. ábra: Helyi (települési) sajátosságok táblája a modellben

Az egyik ilyenként definiálható a hely kellemességét mutató indikátor, mely a településsel
való elégedettséget tükrözi súlyozva a lakossági elégedettség, a vállalkozói elégedettség
és a turisztikai elégedettség komponenseit. E hármas kérdőíves lekérdezésből csak a
lakossági került kidolgozásra a HVK projekt keretében. Lefolytatása esetén az eredmények a Szakértői oldalon az ott jelzett útmutatás segítségével rögzíthetők. A rögzítést
követően az adatok beépülnek a modell működésébe.
A közlekedés-földrajzi pozíció, amelyen belül a modell három – a szakirodalomban és a
statisztikákban is fellelhető – központ távolságát mutatja meg az adott településhez képest. Ezek: a közigazgatási hierarchiában legközelebbi központi település, azaz a járásszékhely, a legközelebbi autópálya-felhajtó, valamint a főváros távolsága. Ebben a modulban csak az adatközlés történik meg ezekre a távolságokra vonatkozóan (km-ben),
azok értékelése a Települési komplex elemzés modulon következik be.
Az intézményi ellátottság esetében 35 szolgáltatás16, illetve szolgáltató intézmény meglétét vizsgálja a modell települési szinten, majd az érintett település esetében kapott értéket (minden szolgáltatás jelenléte egyet ér) az alábbiak szerint kialakított kategóriákba
sorolja:






Településkategória átlagánál alacsonyabb intézményi ellátottság: a vizsgálat alá vont településen kevesebb intézmény, illetve szolgáltatás érhető el, mint
a településkategória átlagának és szórásának különbsége.
Településkategóriában átlagos intézményi ellátottság: az elemzett település
intézményi ellátottsági értéke a település méretkategóriájában mért átlag egy
szórásnyi környezetében található.
Településkategóriában átlagon felüli intézményi ellátottság: a vizsgált településen elérhető intézmények száma meghaladja a településkategóriában mért
átlag és szórás összegét.

A közszolgáltatások és egyéb szolgáltatók települési elérhetősége csak az érem egyik
oldala, így a lakossági kérdőíves lekérdezést segítő minta-kérdőív – amely a pilot során
lekérdezésre került – egyik összetett kérdése kitér a települési közszolgáltatások minőségével, elérhetőségével és árával való lakossági elégedettségre is. A kérdőív települési
lekérdezése és az adatok rögzítése (Szakértői oldal) esetén az előbb jelzett szöveges
kategorizálás mellett megjelenik a lakossági elégedettség foka is (elégedetlenség, közepes elégedettség, jelentős elégedettség).

16

Általános iskola; Bankfiók; Bölcsőde; Családi napközi; Gyógyszertár; Házi gyermekorvosi szolgálat; Háziorvosi szolgálat; Helyközi autóbusz-megálló; Időseket (is) ellátó nappali intézmény; Időskorúak (átmeneti elhelyezést nyújtó) gondozóházainak; Időskorúak (tartós bentlakásos) otthonainak; Járási hivatal; Járóbeteg szakellátás; Kórház; Középiskola; Közművelődési intézmény; Közös önkormányzati hivatal; Közüzemi ivóvízvezetékhálózat; Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat; Mentőállomás léte; Munkaügyi központ; Muzeális intézmény; Okmányiroda; Óvoda; Piac; Posta; Rendőrség; Sportcsarnok, sportpálya; Strand; Szakiskola; Települési könyvtár;
Tűzoltóság; Uszoda; Üzemanyagtöltő állomás; Vasútállomás léte;
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A városhálózati pozíció esetében a modell arról ad tájékoztatást, hogy a település az
alábbi kategóriák valamelyikébe sorolható-e:




főváros;
megyeszékhely;
járási központ.

Budapest városhálózati pozíciója megkérdőjelezhetetlen, így a modell ebben az esetben
csak a fővárosi státuszt jelzi, míg a megyeszékhelyek, illetve a járási központok, mint
csomópontok esetében a kiszolgált lakosság-állományról is információt nyújt a modell.
Ha a kiválasztott település egyik előbbi kategóriába sem sorolható, akkor a „Nincs csomóponti hálózati pozíció” üzenetet adja a felület outputként.
A munkaerő-piaci vonzáskörzeti pozíció tekintetében a szakirodalom alapján megvizsgálásra és beépítésre került a modellbe, hogy az elemzés alá vont település mely munkaerő-piaci körzeten belül van, s ott központként, vagy alközpontként funkcionál-e, vagy
pusztán tagtelepülése a releváns körzetnek (Pénzes et al. 2014). Emellett a KSH ingázási
adatai közül a településről napi szinten elingázók és az odaingázók összességét is vizsgálja a modell, a település állandó lakosságának arányában, s ha a napi ingázó tömeg
meghaladja az érintett település állandó lakosságának 25 százalékát, akkor a település
ingázási értéke meghaladja az országos átlagot, míg ez alatt az országos átlag alatti értéke van.
Az innovációs hálózati pozíció esetén a helyben lakó, felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók számát nézi és azt hasonlítja a településméret-kategória átlagához a modell. Az átlag körül 25 százalékos sávot hagyva osztályozza a települési értéket a következő módon:




Településkategóriában átlag alatti;
Átlagos a település méretkategóriájában;
Átlag feletti a hasonló méretű települések körében.

A települések környezeti állapotának értékelésénél a természeti védelemmel bíró értékeket az alábbi kategóriákba sorolja a modell: nemzetközi védelem alatt álló (NATURA
2000 SPA, NATURA 2000SAC, RAMSARI Egyezmény által érintett) és hazai védettség
alatt álló területek. Az értékelésnél megnézi, hogy az egyes településeknél mely védett
természeti területek vannak jelen és a védettség a települések területének hány százalékát érinti. A kategorizáláshoz Varjú (2017) számításait és csoportképzését vettük alapul
(6. táblázat). A kapott pontok szerint az alábbi kategóriákat képezhetők:






Gyenge;
Átlag alatti;
Átlagos;
Jó;
Kiváló.
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6. táblázat: A települések környezeti szempontú kategorizálásának alapja

Természetvédelmi kategória

Adott pontszám

Nemzetközi védettségi kategória
NATURA SPA

1 pont

NATURA SAC

1 pont

RAMSARI terület

2 pont

Országos védettség alá tartozó kategóriák
Tájképvédelmi övezet

1 pont

Felszíni barlangi védőövezet

2 pont

Nemzeti Park

3 pont

Tájvédelmi Körzet

2 pont

Természetvédelmi terület

1 pont

Természetvédelmi emlék

1 pont
Forrás: Varjú 2017

A település látképét, tájképét jelentősen befolyásolja a zöldfelületek mérete, kiterjedése,
így a modell vizsgálja a Corine adatbázis adatait arra vonatkozóan, hogyan változott,
hány hektárral csökkent 2006 és 2012 között a zöldfelületek nagysága (7. táblázat). Ennél a pontnál a modell megadja a település értéke mellett a településméret-kategória
átlagához való viszonyítást is.

7. táblázat: A 2006−2012 közötti CORINE besorolási változások közül a zöldfelület-csökkenés számításához bevont kategóriák
2006-os és 2012-es
kódok
211-112
211-121
211-122
211-124
211-131
211-132
211-133
211-142
221-112
221-121
221-122
221-133
222-121
222-122
222-133
231-112
231-121

2006-os állapot
Nem öntözött szántóföldek
Nem öntözött szántóföldek
Nem öntözött szántóföldek
Nem öntözött szántóföldek
Nem öntözött szántóföldek
Nem öntözött szántóföldek
Nem öntözött szántóföldek
Nem öntözött szántóföldek
Szőlők
Szőlők
Szőlők
Szőlők
Gyümölcsösök, bogyósok
Gyümölcsösök, bogyósok
Gyümölcsösök, bogyósok
Rét, legelő
Nem öntözött szántóföldek

2012-re a változás
Nem összefüggő településszerkezet
Ipari vagy kereskedelmi területek
Út - és vasúthálózat és csatlakozó területek
Repülőterek
Nyersanyag kitermelés
Lerakóhelyek, meddőhányók
Építési munkahelyek
Sport-, szabadidő- és üdülőterületek
Nem összefüggő településszerkezet
Ipari vagy kereskedelmi területek
Út - és vasúthálózat és csatlakozó területek
Építési munkahelyek
Ipari vagy kereskedelmi területek
Út - és vasúthálózat és csatlakozó területek
Építési munkahelyek
Nem összefüggő településszerkezet
Ipari vagy kereskedelmi területek
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2006-os és 2012-es
kódok
231-121
231-122
231-131
231-131
231-132
231-132
231-133
231-142
242-112
242-112
242-121
242-121
242-122
242-124
242-131
242-132
242-133
242-142
243-112

243-121

243-122

243-131

243-132

243-133

243-142

311-121
311-122
311-131
311-133
312-122
312-122
312-133
313-122
313-133
313-142
321-121
321-122
321-131
324-121

2006-os állapot

2012-re a változás

Rét, legelő
Rét, legelő
Nem öntözött szántóföldek
Rét, legelő
Rét, legelő
Lomblevelű erdők
Rét, legelő
Rét, legelő
Nem öntözött szántóföldek
Komplex művelési szerkezet
Nem öntözött szántóföldek
Komplex művelési szerkezet
Komplex művelési szerkezet
Komplex művelési szerkezet
Komplex művelési szerkezet
Komplex művelési szerkezet
Komplex művelési szerkezet
Komplex művelési szerkezet
Elsődlegesen mezőgazdasági
területek jelentős természetes
növényzettel
Elsődlegesen mezőgazdasági
területek jelentős természetes
növényzettel
Elsődlegesen mezőgazdasági
területek jelentős természetes
növényzettel
Elsődlegesen mezőgazdasági
területek jelentős természetes
növényzettel
Elsődlegesen mezőgazdasági
területek jelentős természetes
növényzettel
Elsődlegesen mezőgazdasági
területek jelentős természetes
növényzettel
Elsődlegesen mezőgazdasági
területek jelentős természetes
növényzettel
Lomblevelű erdők
Lomblevelű erdők
Lomblevelű erdők
Lomblevelű erdők
Tűlevelű erdők
Átmeneti erdős-cserjés területek
Tűlevelű erdők
Vegyes erdők
Vegyes erdők
Vegyes erdők
Természetes gyepek, természet
közeli rétek
Természetes gyepek, természet
közeli rétek
Természetes gyepek, természet
közeli rétek
Átmeneti erdős-cserjés területek

Ipari vagy kereskedelmi területek
Út - és vasúthálózat és csatlakozó területek
Nyersanyag kitermelés
Nyersanyag kitermelés
Lerakóhelyek, meddőhányók
Lerakóhelyek, meddőhányók
Építési munkahelyek
Sport-, szabadidő- és üdülőterületek
Nem összefüggő településszerkezet
Nem összefüggő településszerkezet
Ipari vagy kereskedelmi területek
Ipari vagy kereskedelmi területek
Út - és vasúthálózat és csatlakozó területek
Repülőterek
Nyersanyag kitermelés
Lerakóhelyek, meddőhányók
Építési munkahelyek
Sport-, szabadidő- és üdülőterületek
Nem összefüggő településszerkezet

Ipari vagy kereskedelmi területek

Út - és vasúthálózat és csatlakozó területek

Nyersanyag kitermelés

Lerakóhelyek, meddőhányók

Építési munkahelyek

Sport-, szabadidő- és üdülőterületek

Ipari vagy kereskedelmi területek
Út - és vasúthálózat és csatlakozó területek
Nyersanyag kitermelés
Építési munkahelyek
Út - és vasúthálózat és csatlakozó területek
Út - és vasúthálózat és csatlakozó területek
Építési munkahelyek
Út - és vasúthálózat és csatlakozó területek
Építési munkahelyek
Sport-, szabadidő- és üdülőterületek
Ipari vagy kereskedelmi területek
Út - és vasúthálózat és csatlakozó területek
Nyersanyag kitermelés
Ipari vagy kereskedelmi területek
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2006-os és 2012-es
kódok
324-122
324-131
324-133
324-133
324-142
411-122
411-131
511-133

2006-os állapot

2012-re a változás

Átmeneti erdős-cserjés területek
Átmeneti erdős-cserjés területek
Nem öntözött szántóföldek
Átmeneti erdős-cserjés területek
Átmeneti erdős-cserjés területek
Szárazföldi mocsarak
Szárazföldi mocsarak
Folyóvizek, vízi utak

Út - és vasúthálózat és csatlakozó területek
Nyersanyag kitermelés
Építési munkahelyek
Építési munkahelyek
Sport-, szabadidő- és üdülőterületek
Út - és vasúthálózat és csatlakozó területek
Nyersanyag kitermelés
Építési munkahelyek

Forrás: Saját szerkesztés

Az adatbázisokból be nem szerezhető adatok kapcsán két további jelzés csatornázható be
a települési látképhez, mint sajátossághoz, adottsághoz. Az egyik a már többször említett lakossági kérdőív lekérdezése és eredményeinek Szakértői oldalon való rögzítése
után megjelenő lakossági elégedettség foka (elégedetlenség, átlagos, vagy erős elégedettség), míg a másik a Célzott kérdések felület 2. kérdésére (tájsebek léte) adott válaszok alapján származtatható jelzés. Amennyiben vannak a településen tájsebek úgy azokat, mint a látképet rontó tényezőként jelzi a modell.
Az országos ökológiai hálózat adatait felhasználva vált lehetővé a települések esetében
értelmezhető biodiverzitás (vagy más néven faj-, egyedgazdagság) fokának mérhetővé
tétele a modellben. A biodiverzitás avagy a biológiai sokféleség előnyei abban rejlenek,
hogy hozzá tudnak járulni az alábbi ökoszisztéma szolgáltatások nyújtásához:





„ellátó szolgáltatások pl. étel, üzemanyag, genetikai erőforrások, természetes
gyógyszerek, díszítő anyagok;
szabályozó szolgáltatások pl. éghajlat szabályozás, víztisztítás, vízrendszerek szabályozása, erózió szabályozása, beporzás;
fenntartó szolgáltatások pl. fotoszintézis, elsődleges termelés, talajképződés, tápanyagok körforgása, víz körforgása;
kulturális szolgáltatások pl. kikapcsolódás, elmélkedés, spirituális gazdagodás,
esztétikai élmény”17.

A települések értékeit hasonlóan öt kategóriába sorolja a modell, mint a környezeti állapot elemzése kapcsán. Az ökológiai hálózati pontszámok (8. táblázat) alapján ezek a kategóriák:






17

Alacsony fokú (ökológiai hálózati pontszám: 0,00–0,36)
Átlag alatti (ökológiai hálózati pontszám: 0,37–0,80)
Átlagos (ökológiai hálózati pontszám: 0,81–1,30)
Jó (ökológiai hálózati pontszám: 1,31–1,98)
Kiváló (ökológiai hálózati pontszám: 1,99–3,00).

http://greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=23103
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8. táblázat: A települések ökológiai szempontú kategorizálásának alapja
Természetvédelmi kategória

Adott pontszám

Országos ökológiai hálózatba tartozó kategóriák
Magterület

3 pont

Ökológiai folyosó

2 pont

Puffer terület

1 pont
Forrás: Varjú 2017

A települési fejlettséget a települési gazdasági erő18 segítségével közelíti a modell. Első
lépésben meghatározásra kerül a települések részesedése saját megyéjük adóköteles
jövedelmeiből, a helyi adók volumenéből és a regisztrált vállalkozások számából, majd a
kapott részesedések átlaga alapján kiszámításra kerül minden település becsült GDP-je
(Lőcsei—Nemes Nagy, 2003), amit a modell egyrészt abszolút volumenben, másrészt az
adott megyei és a járási GDP arányában mutat meg.
A település adottságai közül utolsóként a gazdasági szerkezetet vizsgálja a
bemutatásra kerül a település foglalkoztatottjainak szektorális megoszlása,
regisztrált vállalkozások megoszlása a primer, szekunder és tercier szektorok
gül pedig az aktív korú lakosságból nyilvántartott álláskeresők száma, illetve
mint 180 napja nyilvántartott álláskeresők is feltüntetésre kerülnek.

modell. Itt
valamint a
között. Véa már több

II.4.1.6. Térségi trendek, előrejelzések értékelése az erőforrás-modellben
A modellbe beépítésre kerültek a Magyarország hosszú távú (2050-ig terjedő) társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése című kutatás (NATéR)
klíma, demográfia és gazdaság témákban született előrejelzéseinek eredményei is, melyek a klíma (hőmérséklet, csapadék) esetében települési, a demográfi (népességváltozás) kapcsán pedig járási, míg a gazdasági növekedés esetében megyei léptékű trendeket vázolnak fel.
Hőmérséklet esetében az éves átlagos középhőmérséklet tekintetében öt kategória került
kialakításra a historikus adatokból táplálkozó jelenlegi állapot leírására (9. táblázat).
9. táblázat: Éves középhőmérsékleti kategóriák
Kategória

Hőmérsékleti határok

kódja

(°C)

1

-

2

9,71 - 10,16

9,71

Kategória megnevezése

Alacsony éves középhőmérséklettel jellemezhető terület
Országos átlag alatti éves középhőmérséklettel jellemezhető terület

3

10,16 - 10,64

Átlagos éves középhőmérséklettel jellemezhető terület

4

10,64 - 11,10

Országos átlag feletti éves középhőmérséklettel jellemezhető terület

18

http://www.hirbalaton.hu/page2-2/
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Kategória

Hőmérsékleti határok

kódja

(°C)

5

11,10 -

Kategória megnevezése

Kiemelkedő

éves

középhőmérséklettel

jellemezhető

terület

Forrás: saját szerkesztés

A 2050-re várható trendek alakulása a szerint került kategorizálásra, hogy a jelenlegi
kategóriából mekkora elmozdulás várható. Az adatok elemzéséből láthatóvá vált, hogy e
változás 0–3 közötti kategória emelkedéssel jelentkezik településtől függően, mely változások értékelései a következők szerint alakultak:





Nem várható változás a besorolási kategóriában: Az éves középhőmérsékletben változás nem várható 2050-ig;
Egy kategóriával magasabbra változás: Enyhe éves középhőmérséklet növekedés várható 2050-ig;
Két kategóriával magasabbra változás: Jelentős éves középhőmérséklet
növekedés várható 2050-re;
Három kategóriával magasabbra változás: Kiemelkedő növekedés várható
az éves középhőmérsékletben 2050-ig.

Az éves csapadékmennyiség trendjeinek vizsgálatakor szintén öt kategóriába rendezhető a jelenlegi állapotot (10. táblázat).
10. táblázat: Éves csapadékmennyiségi kategóriák
Kategória

Hőmérsékleti hatá-

kódja

rok (mm)

1

- 652

Kategória megnevezése

Alacsony

éves

csapadékmennyiséggel

jellemezhető

terület.
2

652 – 695

Országos átlag alatti éves csapadékmennyiséggel jellemezhető terület.

3

695 – 728

Átlagos

mennyiségű

éves

csapadékkal

jellemezhető

terület.
4

728 – 796

Országos átlag feletti éves csapadékmennyiséggel jellemezhető terület.

5

796 -

Jelentős éves csapadékmennyiséggel jellemezhető terület.

Forrás: saját szerkesztés.

A jelenlegi állapot kategorizálását követően a hőmérsékleti adatok elemzésénél alkalmazottak szerint jár el a modell, s megvizsgálja, hogy az egyes települések 2050-re
mely kategóriába sorolódnak át, majd ezekhez a változásokhoz rendel hozzá szöveges értékeléseket.
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Kategória érték hárommal csökken: Jelentős mértékű éves csapadékmennyiség csökkenés prognosztizálható 2050-ig;
Kategória érték kettővel csökken: Jelentős éves átlagos csapadékmennyiség
csökkenés várható 2050-ig;
Kategória érték eggyel csökken: Enyhe éves átlagos csapadékmennyiség csökkenés várható 2050-ig;
Kategória értéke nem változik: Az éves átlagos csapadékmennyiség változása
nem várható 2050-ig;
Kategória értéke eggyel nő: Enyhe éves átlagos csapadékmennyiség növekedés várható 2050-ig.

A demográfiai folyamotokat a népesség változása befolyásolja legjobban, így
fontos volt ennek 2051-re prognosztizált változásait is beépíteni a modellbe.
Ezek az adatok Tagai (2015) alapján járási szinten (2014. évben érvényes járási bontással) öt kategóriában kerültek meghatározásra, melyekhez a modell értékelést rendel hozzá outputként:






30%-nál magasabb népességcsökkenés: Járási szinten jelentős elnéptelenedés
prognosztizálható 2011 és 2051 között;
15–29% közötti népességcsökkenés: Járási szinten közepes elnéptelenedés
prognosztizálható 2011 és 2051 között;
0–15% közötti népességcsökkenés: Járási szinten enyhe népességcsökkenés
prognosztizálható 2011 és 2051 között
0,1–15% közötti népességnövekedés: Járási szinten lassú népességnövekedés
prognosztizálható 2011 és 2051 között
15% feletti népességnövekedés: Járási szinten jelentős népességnövekedés
várható 2011 és 2051 között

A gazdasági növekedés vizsgálatára a megyei GDP adatok 2050-re becsült változásának százalékos értékét emeli be a modell, mégpedig négy kategóriát képezve:





Megyei
Megyei
Megyei
Megyei

szinten
szinten
szinten
szinten

gazdasági visszaesés várható 2050-ig (negatív változás);
átlag alatti gazdasági növekedés (GDP) várható 2050-ig;
átlagos gazdasági növekedés (GDP) várható 2050-ig;
átlag feletti gazdasági növekedés (GDP) várható 2050-ig.

A térségi szemlélet miatt a népesség és a GDP változás esetében Budapestet külön kezeli
a modell, mert ott a közigazgatási felosztások szerint sem a megyei, sem a járási összehasonlítás nem megoldható.

II.4.2. A modell megújuló energetikai19 elemző munkalapja és beállításai
Az erőforrás-modell megújuló energetikai output felülete a helyi erőforrásokra vonatkozó
országos adatokra építve a megújuló energetikai potenciálok értékelését végzi el.
A megújuló energetikai potenciálok esetében típusonként más-más megközelítést használ
a modell.

19

Mezei 2015 (szerk.) alapján
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A napenergia-hasznosítási lehetőségeket alapvetően a napsütéses órák száma határozza meg, amelynek településsoros eltérései a PVGIS adatbázis20 adatai (Optimális lejtőszögű éves besugárzás [kWh/m2]) alapján került rögzítésre az egyes településekhez,
amelyekből a modell éves maximális teljesítményt kalkulál. A napenergetikai potenciált a
települési értékeléshez két referenciaértékkel három alapkategóriába sorolja be a modell:




1530 kWh/m2 felett: A település különösen alkalmas a napenergia használatára;
1480–1529,99 kWh/m2 között: A település jó adottságokkal rendelkezik a napenergia használatára;
1479,9 kWh/m2 alatt: A település a napenergia használatára nem a legjobb
adottságokkal rendelkezik országos viszonylatban, de érdemes számításokat végezni.

A szélenergia esetében az OMSZ hosszabb idősoros széladatokból becsült térségi
adatai alapján jó közelítő értékkel meghatározható lenne, hogy mekkora az adott térségben rejlő potenciál, ám tekintettel az elemezhető adatsorok hiányára, a modell jelenleg
azzal a feltételezéssel – vagy egyszerűsítéssel – dolgozik, hogy az ország teljes területén
azonos adottságok (5 m/s) vannak a szélerőművek telepítéséhez 21. A korlátozó tényezők
azonban ismertek több esetben, így településsorosan rögzítésre kerültek a modell adatbázisában a természetvédelmi területek és a lakott területek (belterület) a település teljes területéhez viszonyított aránya. Azokon a településeken, ahol a két vizsgált korlátozó
tényező a település területének 100%-át lefedi, a modell eleve nem tesz javaslatot szélerőmű telepítésére. A szélerőmű szempontjából különleges szabályozás alá esik a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet. A Balaton törvény22 hatálya alá eső települések esetében a szabályozás, több településen kizárja a szélturbinák létesítését. Ezeknél a településeknél szintén korlátozó tényezőként kezeli a modell a szélenergiát.
Az ország adottságai geotermia tekintetében kiválóak. Különböző térképek és becslések
jelentek meg arról, hogy országosan milyen különbségek mutatkoznak meg a geotermia
kihasználásában. Az egyik ilyen adatbázis az Magyar Földtani és Geológiai Intézet
által publikált GeoDH23 gyakorlatilag a Kisalföld és a Dunántúli-középhegység területét
leszámítva az ország egészét kedvező, feltárható területként tünteti fel. A GeoDH térképből nyert településsoros adatok (1000 méteren legalább 50°C, 2000 méteren legalább
90°C) potenciálként rögzítik az érintett településeken a föld mélyén rejlő lehetőségeket.
Ez lényegében a települési geotermikus potenciál három alapkategóriáját adja, ahol egyik
sincs, ott nem javasolt a geotermikus beruházás, ahol a kisebb hőfok állítható elő nagy
bizonyossággal, ott csak közepes potenciál mutatható ki, míg a 90°C-os hőmérsékletű
bázis erős potenciálként jelentkezik a településeknél.24
A biomassza-potenciál kiszámításához számos inputadatot vesz a modell alapul:




a helyi (települési) erdőterületek nagyságát (m 2): az ez alapján kalkulálható fenntartható (szárazfának megfelelő) kitermelés várható hozamát 4t/év/hektárral közelíti a modell , míg a fűtőértékét 17MJ/kg-mal közelíti;
a nagyobb állattartó telepek (szarvasmarha, szárnyas és sertés) településsoros
elhelyezkedése és az állatállomány nagysága alapján becsülhető a trágya mennyi-

20

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
Később, egy településsoros adatsorral kiegészíthető azonban a modell, aminek segítségével egyes települések, térségek előnyei, vagy épp hátrányai, a nem gazdaságos telepítés kimutathatók lennének.
22
2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról
23
http://map.mfgi.hu/geo_DH/
24
Megfelelő geológiai alaptérkép segítségével a modellt még tovább lehetne finomítani, kimutatva azokat a
kőzeteket, ahol a fúrás sikere nagyobb lehet.
21
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25

sége. A trágya mennyisége szarvasmarhánál 10 t/év/db (12% szárazanyagtartalom), sertésnél 1,2 t/év/db (8%), szárnyasoknál pedig 0,008t/év/db (30%)
átlaggal kalkulálható. A várható biogázhozam szarvasmarhánál 375 m3/t (száraz
anyag), sertésnél 500 m3/t, szárnyasnál 400 m3/t. A metántartalmat mindhárom
trágyatípus esetében 62,5%-os átlaggal közelíti a modell. 1 m3 biogázból így a
modell szerint 1,78 kWh energia nyerhető ki.
a szennyvíziszap hasznosítása: TESZIR adatok alapján vizsgálja a modell a
szennyvízben rejlő potenciált. A lakosegyenértékben elérhető adatokat m 3-re váltva (1 lakos egyenérték=0,181 m3) lehet kalkulálni, mégpedig a gyakorlati értékekből kiindulva25 1 m3 szennyvízből 0,18 m3 gáz keletkezik, ami 0,226 kWh
energiát állít elő.
a hulladéklerakók, mint depóniagáz-termelők: Az országban azokon a településeken, ahol még van működő, vagy akár nem működő hulladéklerakó, számításba
vehető a depóniagáz-potenciál is. Ahol már van erőmű, ott nem tesz javaslatot a
modell (településenként azonban több hulladéklerakó is lehet, így a hasznosítható
potenciált itt is jelöli). A gáz 50%-os CH4-tartalma mellett a fűtőérték 17 MJ/m3
értékre becsülhető. A modell egy 100 kW-os depóniagáz-erőmű letelepítésének
minimális feltételeit vizsgálja. Ehhez évi 40 000 m3 (20 éves futamidőt feltételezve), összesen 800 000 m3-es meglévő vagy potenciális hulladékmennyiséget feltételez a modell minimumkövetelményként (750kg/m3-es átlagos hulladéksúllyal
számolva). Azokon a településeken, ahol a modell általdefiniált minimumfeltételek
adottak, megjelenik a komplex elemzési felületen a depóniagáz lehetősége is.

https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2010/marcius/1719-biogaztermeles-szennyvizbol
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TELEPÜLÉSI POTENCIÁLOK KISZÁMÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT ADATOK

POTENCIÁLOK, JAVASLATOK

Napenergia
optimális éves besugárzás:

kWh/
m2

A település a napenergia használatára nem a legjobb adottságokkal
rendelkezik országos viszonylatban, de érdemes számításokat végezni.

m/s

Az átlagos országos referenciaértékkel kalkulálva.

%

Természetvédelmi területen és települési belterületen szélerőmű nem
létesíthető!

Szélenergia
szélerősség 75 m-es magasságban:
védett természeti terület + belterület aránya:

A szélerőmű-beruházást a védett természeti terület és a belterület
aránya nem korlátozza.
Geotermia
1000 m mélységben legalább 50°C hőmérsékletű

A termálvíz-beruházás a településen nem preferált.

2000 m mélységben legalább 90°C hőmérsékletű
Biomassza

Éves energiatermelési
kapacitás

Potenciál
erdőterület:

ha

védett természeti terület:

ha

állattartó telep:

0,0 tonna

0,00

MJ

=

0,0 MW
0 h

Kinyerhető energia:

szarvasmarha:

db

0 kWh

sertés:

db

0 kWh

szárnyas:

db

0 kWh

Depóniagáz-erőműhöz hasznosítható szeméttelep:

kWh

Szennyvízgáz-erőműhöz hasznosítható szennyvíztelep:

kWh
Új biomassza-erőmű kapacitás létesítése ajánlott.

Van-e a település vonzáskörzetében működő
biomassza-erőmű?
Levegő hőmérséklet

Elméletben bárhol telepíthető levegő-hőszittyús technológia.

Földhő

Talaj- és kőzettípustól, valamint telepítési mélységtől függően különböző
technológiákkal kiaknázható potenciál.

27. ábra: Megújuló energetika felület

A megújuló energetikai potenciálok számbavétele során a modell korlátozó tényezőként
számításba veszi a meglévő biomassza erőműveket és azok több kilométeres körzetét –
a beépített kapacitásoknak megfelelően. A modell kalkulációja szerint 3km/MW-os
„védőövezetet” alakítandó ki minden már működő biomassza alapú erőműhöz.
Kivételt képeznek a nagy kapacitású erőművek (ott ez a számítás több száz km-es beszállítási körzetet adna ki), így ott a szakma által általánosan emlegetett 50 km-es
határsávval dolgozik a modell. Mindezek alapján a modell nem javasolja olyan településeken a biomassza alapú fejlesztést, ahol már működik ilyen kapacitás, illetve ezen telephelyek kiszámított sugarú vonzáskörzetébe tartozó településeken sem.
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A földhő26 és a légköri hőmérséklet27 hasznosítása esetén semmilyen korlátozással nem
él a modell, ugyanis a szakirodalom szerint a létező technológiai lehetőségek minden
körülmények között lehetővé teszik ezek valamilyen hatásfokú hasznosítását.

II.4.3. A modell települési komplex értékelési output tábla munkalapja
és beállításai
A Települési komplex értékelés (11. táblázat) az erőforrás-modell fő output elemző
táblája. A felületen az elemzett településről összegyűjtött információk, a köztük lévő
kapcsolatok gazdaságfejlesztési hatásaik alapján kerültek értékelésre, és az értékítéletek
alapján, vagy mint „Előnyök, kihasználható lehetőségek”, vagy mint „Hátrányok, potenciális problématerületek” lettek beazonosítva. Logikáját tekintve a táblázat nagyrészt követi a Települési státusz modul logikáját, elsőként a települési alapadatokat elemzi, majd a
különböző tőkeelemekről megszerzett információkat, s végül a települési adottságokat.
11. táblázat: A települési komplex elemzés modul logikája
Értékelési kategóriák

Népsűrűség

Előnyök, kihasználható lehető-

Hátrányok, potenciális prob-

ségek

lématerületek

Amennyiben a településen a népsű-

Ellenkező esetben egy jelentősen

rűség

településméret-

alacsony népsűrűség elnéptelene-

kategóriában mért átlagnál jelentő-

a

déshez, a település hanyatlásához

sen nagyobb, úgy azt pozitívként

vezethet.

értékeli a modell.
Iparosodottság

Ha a településen az ipari tevékeny-

Az alacsony ipari területaránnyal

séggel

egyenes arányban az iparosodás,

elfoglalt területek aránya

meghaladja

a

településméretnél

ipari tevékenységek alacsonyabb

tapasztalható átlagot úgy azt az

fokát

iparosodás, a telephely-lehetőségek

értékeli a modell.

értelmezi,

s

hátrányként

magasabb fokaként, pozitívan értékeli a modell.
Infrastrukturális ellá-

Az

elfoglalt

Ezzel ellentétben az alacsonyabb

tottság

területek magasabb aránya szintén

infrastruktúrák

által

infrastrukturális fejlettséget hát-

pozitív, fejlettebb infrastrukturális

rányként definiálja a modell.

ellátást sejtető tény.
Területhasználat

A beépített területek, lakóövezetek

Míg

ezzel

szemben

magas aránya sok esetben gátja

problémaforrás a magas lakóöve-

egy-egy újabb beruházás megvaló-

zeti,

sításának, így azok átlagon aluli

ugyanakkor egy magasabb fokú

arányát tekinti pozitív potenciálnak

urbanizációs fokra is utal.

beépítettségi

potenciális
arány,

(nőhet a beépítettség) a modell.

26
27

MAHÖSZ, http://www.hoszisz.hu/tanulmanyok/16-hszivattyus-foeldh-hasznositas-magyarorszagon
Hajdú, 2010
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Értékelési kategóriák

Termőföld-minőség

Ásványkincsek 1.

Előnyök, kihasználható lehető-

Hátrányok, potenciális prob-

ségek

lématerületek

A település becslőjárásában tapasz-

Ellenkezőleg az országos aranyko-

talható átlagos szántóföldekre ér-

rona átlag

telmezett

országos

értékekkel bíró szántóföldek ke-

átlagnál 10 százalékkal magasabb

vésbé hasznosak, forgalmi érté-

volta pozitív jellemző.

kük kisebb.

A működő bányászati tevékenysé-

-

aranykorona

geket a rendelkezésre álló erőforrások oldaláról pozitívként értékeli
a modell.
Ásványkincsek 2.

Amennyiben a korábbi településen

-

működő bányák bezárása mögött
gazdasági, vagy környezetvédelmi
okok álltak (célzott kérdések), úgy
potenciálként szerepel a táblázatban a bányászat, ugyanis az elmúlt
időszakban megjelenhetett a korábbi okokat felülíró újabb technológia.
Megújuló energetikai

Ha már működik megújuló energe-

potenciál 1.

tikai lehetőségeket kihasználó berendezés,

fejlesztés

-

(naperőmű,

szélerőmű vagy földő, geotermia
hasznosítás) úgy a felhasználást a
környezeti

tudatosság

mentén

előnyként definiálja a modell. (A
modell az egyes megújuló energiák
felhasználását

külön

sorokban

elemzi).
Megújuló energetikai

Amennyiben

jelenleg

még

nincs

potenciál 2.

megújuló energetikai alkalmazás a

-

településen (Célzott kérdések), de
lenne

lehetőség

(Megújuló
szintén

a

létrehozásra

energetika),

potenciális

úgy

ezt

lehetőségként

jelzi a modell, ugyancsak erőforrásonként külön sorban.
Hulladék-potenciál

Hulladékgyűjtés tekintetében egyrészt pozitív, ha magas a szelektív
gyűjtés aránya, másrészt, ha alacsony, vagy egyáltalán nem működik a településen, akkor egy kihasználható lehetőség.
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Értékelési kategóriák

Gazdasági tőke

Előnyök, kihasználható lehető-

Hátrányok, potenciális prob-

ségek

lématerületek

A klasszikus tőkeelemek esetében

Ellenkező esetben a lehetőségeket

azt mérlegeli a modell, hogy a tele-

jelentősen korlátozhatja az ala-

pülés

mutatószám

csony gazdasági tőkeszint, ami az

alapján mekkora értéket ér el az

előbbi pontozást használva, 12

alábbiak szerint:

alatti települési érték esetében



a

vizsgált

8

legrosszabb

értékelés:

1

jelzi a modell.

pont (infrastruktúra esetén:
0,5 pont)


átlagos: 2 pont (infrastruktúra esetén: 1 pont)



legjobb értékelés: 3 pont
(infrastruktúra esetén: 1,5
pont)

Ezek alapján, ha a település több
mint 18 pontot szerez a maximális
21-ből, azt pozitív gazdasági lehetőségként értékeli a modell.
Humán tőke

Humán tőke esetében 10 mutató

16-nál

került elemzésre, s a klasszikus

esetén a helyi humán kapacitás

tőkénél

pontozással

alacsony, s ez negatívan hathat ki

(környezeti állapotnál 5-ös skála).

a fejlettségre és a helyi fejleszté-

32 pont érhető el, s 26 feletti ér-

sekre.

alkalmazott

kisebb

települési

érték

téknél fejlett humán tőkéről beszél
a modell, amely a fejlesztések segítségére lehet.
Társadalmi tőke

A társadalmi tőke kérdéskörök már

Ezzel szemben az átlag 90 száza-

bonyolultabbak, így nem pusztán

lékát sem elérő esetekben azt

az átlaghoz hasonlítja a modell a

üzeni a modell, hogy a helyi tár-

település

sadalom részvételi hajlandósága

értékét,

hanem

annak

egy +/-10 százalékos intervallumá-

alacsony.

hoz. Így a modell szerint a társadalom „összetartó”, mozgósítható az
átlagot 10 százalékkal meghaladó
esetben.
Zöldfelület változás

Egy település, helyszín kellemessé-

Másrészről, az átlag feletti zöldte-

gét befolyásolja a látkép, tájkép,

rület

így a zöldfelületeknek a település-

tartja, a településkép romlásaként

kategória átlaga alatti csökkenését

veszi számításba a modell.

potenciálként ismeri el a modell.
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Értékelési kategóriák

Budapest közelsége

Előnyök, kihasználható lehető-

Hátrányok, potenciális prob-

ségek

lématerületek

A

települések

Budapesttől

mért

A modell számítása szerint a leg-

távolságát 3 kategóriába sorolható

távolabbi település hozzávetőle-

(Farkas−Lennert, 2017): potenciál-

gesen 330 km-re található Buda-

ként, pozitív adottságként kezeli a

pesttől, ebből a távolságból le-

modell, ha egy település a főváros

számolva a 70 km-es sávot, két

70 km-es körzetében helyezkedik

kategória képezhető, így 70-200

el.

km között egy átmeneti sáv határozható meg, míg a Budapesttől
több mint 200 km-re elhelyezkedő
településeknél ezt a pozíciót negatívan értékeli a modell.

Autópálya közelsége

Az autópálya-hálózat már egy ki-

Ellenkező

esetben

terjedtebb faktor, így ebben az

rányként értékeli a modell az or-

esetben az országos átlagot veszi

szágos

alapul a modell, s ha ez alatt van a

lyezkedő autópálya-felhajókat.

átlagnál

viszont

távolabb

hátelhe-

település távolság értéke, úgy potenciálként kerül rögzítésre.
Hálózati pozíció

A városhálózati csomóponti pozíció

E csomóponti pozíció hiánya fő-

a főváros, a megyeszékhelyek, a

képp a kisebb települések prob-

megyei jogú városok és a járás-

lémája.

székhelyek esetében jelenik meg
potenciálként.
Természeti környezet

A

kezelt

Míg a gyengébb (gyenge, ala-

biodiverzitás és környezeti állapot

települési

adottságként

csony fokú, átlag alatti) minősíté-

magasabb

sek értelemszerűen hátrányosan

értékei

potenciálként

jelentkeznek (jó és kiváló besorolás

érinthetik a településeket.

a korábbiak szerint) az adott településen
Klímaváltozás

Csapadékszint
kenés

csök-

Pozitív körülményként tekint a mo-

Ezzel szemben negatív prognózis-

dell arra az esetre, amikor a hosszú

ként jelentkezik, ha a korábban

távú klíma trendek alapján nem

leírt módon a vizsgált településen

várható az éves átlagos középhő-

2050-ig a várható éves középhő-

mérséklet

egyes

mérséklet két, vagy három kate-

települések, járások vizsgálata so-

góriával is magasabb csoportba

rán.

sorolható át.

A hőmérséklethez hasonlóan előny-

A településen tapasztalható jelen-

ként tekint a modell a csapadék-

tős és kiemelkedő évi csapadék-

mennyiség

mennyiség csökkenés a kiszára-

növekedése

hosszú

az

távú

várható

stabilitására.

dás,

elsivatagosodás

problémai

miatt kap negatív megítélést a
modellben.
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Értékelési kategóriák

Demográfiai trendek

Előnyök, kihasználható lehető-

Hátrányok, potenciális prob-

ségek

lématerületek

A demográfiai trendek esetében a

Jelentős

népesség

növekedését

a

elnéptelenedésként

és

humán

így problémaként tekint a modell

kapacitások bővüléseként, újrater-

azokra az esetekre, mikor a vizs-

melődéseként fogja fel a modell és

gált települést magában foglaló

pozitívan értékeli. (Meg kell je-

járás népessége több, mint 30%-

gyezni, hogy a hosszú távú magyar

kal csökken előreláthatólag 2051-

trendek által jelzett népességnöve-

ig.

kedés semelyik téregységben sem
olyan mértékű, hogy az potenciális
problémaként jelenjen meg.)
Gazdasági prognózis

A megyei szintű gazdasági növeke-

A gazdasági visszaesést, érthető

dés átlagot meghaladó mértékére

módon, a potenciális problémák,

előnyként tekint a modell.

problématerületek

között

veszi

számításba a modell.
Forrás: saját szerkesztés

A fenti táblázat logikájából látható, hogy a legtöbb esetben egyfajta kategorizálás, értékítélet dönt az egyes potenciálok/hátrányok pozitív, illetve negatív besorolásáról.
A modellnek technikai keretet adó Microsoft® Excel program kezelhetősége miatt a komplex elemzés táblázatban mindig csak azok a cellák jelennek meg, amelyek érintettek a
vizsgált település esetében, ami sokszor hiányos táblázat képét keltheti. A túl sok
„üres” sor azonban valójában azt üzeni a modell használójának, hogy a vizsgált
település a legtöbb elemzett tényező esetében az átlagértékek körül mozgó erőforrás-jellemzőkkel bír.

II.5. A MODELLBEN ALKALMAZOTT EGYÉB, TECHNIKAI SEGÉDTÁBLÁK
Az adatbázissal egyetemben a felhasználó számára nem láthatók a modell egyéb, technikai jellegű segédtáblái sem, amelyek maguk is egyfajta adattáblák. Nevükből is adódóan
háttér információkat, különböző kódolásokat tartalmaznak. A modell jelenlegi verziója (az
alap adattáblán túl) két ilyen technikai segédtáblát használ, amelyek tartalma, funkciója
az alábbiak szerint foglalható össze:




Technikai segédtábla 1.: ez a lap Magyarország NUTS felosztását tartalmazza
(régiók, megyék, járások, települések) a település kiválasztásakor alkalmazott legördülő menük háttereként, illetve települési becsült GDP (Települési státusz)
számításához szükséges megyei bontású háttéradatokat (GDP volumen, GDP/fő,
regisztrált vállalkozások száma, összes helyi adó volumene, összes adóköteles jövedelem mértéke) szolgáltatja.
Technikai segédtábla 2.: a Célzott kérdések modul válaszalternatíváit tartalmazó adattár, amely a modellműködés számára szolgáltat információkat.
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III.

SZ. MELLÉKLET:

A

HELYIERŐFORRÁS-TERVEZÉST TÁMOGATÓ SAB-

LONOK

III.1. HELYIERŐFORRÁS-LISTA
Hogyan lehet lépésről-lépésre számba venni a helyi erőforrásokat?
A helyi erőforrás-térképezés első lépése a helyi erőforrások körének beazonosítása. A
helyi erőforrások számbavételéhez javasolt a kutatás során kidolgozott strukturált erőforrás listát alkalmazni, amelynek egyes elemein végighaladva van/nincs, releváns/nem releváns kategóriákat képezve előállítható a település saját helyi erőforrás
listája.
12. táblázat: Helyierőforrás-lista – manuális kitöltésre
Helyierőforrás elemek megnevezése
I. TERMÉSZETI TŐKE ERŐFORRÁSOK
I.1. Föld
I.1.1. Mezőgazdasági hasznosítás
I.1.1.1. Szántó
I.1.1.2. Gyep (rét, legelő)
I.1.1.3. Szőlő
I.11.4. Gyümölcsös
I.1.1.5. Kertészet
I.1.1.6. Nádas
I.1.1.7. Erdő, egyéb erdősítés
I.1.2. Nem mezőgazdasági hasznosítás
I.1.2.1. Iparterület
I.1.2.2. Infrastruktúra
I.1.2.3. Zöldövezet
I.1.2.4. Lakóövezet
I.1.2.5. Vízfelület
I.1.2.6. Szolgáltatások
I.2. Ásványkincsek
I.3. Felszín alatti vizek
I.3.1. Termálvíz
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Helyierőforrás elemek megnevezése
I.3.2. Ivóvíz bázisok
I.3.3. Talajvíz
I.4. Nap
I.5. Szél
I.6. Hőmérséklet
I.7. Földhő
I. 8. Biomassza
I.9. Hulladék
II. KLASSZIKUS TŐKE ERŐFORRÁSOK
II.1. Dologi tőke
II.1.1. Immateriális javak
II.1.2. Fizikai tőke
II.2. Pénztőke
II.2.1. Vállalkozói pénzvagyon
II.2.2. Lakossági pénzvagyon
II.2.3. Önkormányzati pénzvagyon
II.2.4. Vásárlóerő
II.2.5. Fejlesztési erő
III. HUMÁN TŐKE ERŐFORRÁSOK
III.1. Az egyén nézőpontja
III.1.1. Tudáselemek
III.1.1.1. Iskolázottság
III.1.1.2. Tapasztalat
III.1.1.3. K+F aktivitás
III.1.2. Egészség
I.1.2.1. Fizikai egészség
I.1.2.2. Mentális egészség
III.1.3. Életminőség
III.1.3.1. Környezet állapota
III.1.3.2. Zsúfoltság
III.1.3.3. Vándorlás
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Helyierőforrás elemek megnevezése
III.1.3.4. Lakhatás
III.1.3.5. Közbiztonság
IV. TÁRSADALMI TŐKE ERŐFORRÁSOK
IV.1. Közéleti részvétel (részvételi hajlandóság)
IVI.2. Bizalom
IV.3. Helyi közügyekkel kapcsolatos attitűdök, elégedettség
V. TELEPÜLÉSI (HELYI) ADOTTSÁGOK
V.1. A hely kellemessége
V.1.1. Lakossági elégedettség a településsel, mint lakóhellyel
V.1.2. Vállalkozói elégedettség a településsel, mint telephellyel
V.1.3. Turisták elégedettsége a településsel, mint üdülőhellyel
V.2. Közlekedés-földrajzi helyzet
V.3. Intézményi ellátottság
V.4. Hálózati pozíció
V.4.1. Városhálózati pozíció
V.4.2. Munkaerő-vonzáskörzeti pozíció
V.4.3. Innovációs hálózat
V.5. Környezeti állapot
V.6. Látkép, tájkép
V.7. Települési fejlettség
V.8. Gazdasági szerkezet
V.9. Biodiverzitás
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III.2. A HELYIERŐFORRÁS-KATASZTER MINTÁK
A fejezetben bemutatott kataszterminta minden egyes potenciális helyi erőforrás bemutatását, a hozzájuk kapcsolódó erőforrás-elemek leírását, és az erőforrás mérését célzó
egyszerű és összetett mutatószámokat, valamint azok információforrását, illetve más
erőforrásokkal való szinergiáinak tömör leírását tartalmazza.
A fejezet tartalmazza továbbá a kidolgozott helyierőforrás-kataszter mintákat is, amelyek
letölthetők MS Excel formátumban (ami egyúttal egy kitölthető alkalmazási felület is a
felhasználónak), vagy önálló PDF dokumentumként a hivatkozott linkről.
Az átfogó erőforrás csoportok (pl. a természeti tőke erőforráselemei) egy-egy fejezetet
alkotnak, az erőforrások (akár többszintű lebontásban) és a hozzájuk kapcsolódó mérőszámok bemutatása akár a több oldal terjedelmet is elérheti. A terjedelem az erőforráselemekhez kapcsolódó mérőszámok mennyiségétől is függ.
Az erőforrások bemutatása táblázatos formában történik, minden erőforrás esetében
ugyanabban a struktúrában. Az erőforrás definíciójából kiderül, hogy mi tartozik a
kataszterben az adott erőforráshoz. Az alkalmazott indikátorok arra adnak útmutatást, hogy hogyan mérhetjük ezeket az erőforrásokat, míg a hazai és nemzetközi referenciaértékek (ahol vannak) az összevetéseket, az erőforrások állapotának megítélését segítik elő.
Az alábbi táblázat a helyierőforrás-kataszter minták egységes szerkezetét mutatja be.
13. táblázat: Az erőforrás-kataszter egységes szerkezete

Az erőforrás (vagy jellemző) megnevezése
Erőforrás rövid definíciója:

Mit értünk az elnevezés alatt, mi tartozik pontosan ide?

Az erőforrás szinergiája
vagy konfliktusa más erőforrásokkal (csak ha a
háttérkutatások megfelelő
inputot adnak):

Milyen más erőforrásoknál merült még fel ez az erőforrás,
vagy annak egy eleme vagy indikátora?

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és
szükséges):
(akkor használjuk, ha az
elsődleges mutató nem
érhető el, vagy nem egyértelmű adat van hozzá)

mutatószám neve:

számítás módja
(ha összetett mutató):

adatok forrása:

Az indikátor neve
(az adatbázisban)

képlet

Adatszolgáltató,
adatforrás

mutatószám neve:

számítás módja
(ha összetett mutató):

adatok forrása:

Az indikátor neve
(az adatbázisban)

képlet

Adatszolgáltató,
adatforrás
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Az erőforrás (vagy jellemző) megnevezése

Erőforrás minősítése az adott erőforrás településen mért szintje milyennek mondható? Öszszehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása érdekében
(amennyiben lehetséges,
valószínűleg nem minden
erőforrás esetében az):

országos összehasonlító adat:

Országos átlagérték

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:

Az erőforrás térbeli előfordulásának
jellemző információi

külföldi jó gyakorlatoknál, más országokban mért
érték:

Az erőforrás térbeli előfordulásának
jellemző információi

Forrás: saját szerkesztés.

Az alábbiakban a kidolgozott helyierőforrás-kataszter minták kerülnek bemutatásra. A
helyierőforrás-kataszterek sorrendje a helyierőforrás-lista számozásához igazodik.
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III.2.1. Természeti tőke erőforrások kataszterminta lapjai

I.1.1.1 Mezőgazdasági hasznosítású földterület - Szántó
Erőforrás rövid definíciója:

Olyan mezőgazdasági hasznosítású terület, amelyet általában vetésforgó alkalmazásával művelnek, valamint a szántóföldi kultúrák
termesztése ideiglenes jelleggel történik.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal (csak ha a
háttérkutatások megfelelő inputot
adnak):

Szinergiája a természeti tőke további elemeivel lehetséges, valamint a települési adottságként kezelt elemekkel.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám2:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám
megnevezése (ha van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám
megnevezése (ha van és szükséges):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

szántóterület

amely egyszerre mutatja meg a szántóterület minőségét és mennyiségét

még csak elméletben létezik

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

szántóterület nagysága (ha)

parlagterületek+konyhakert+szántóföldi- és kertészeti
növények+faiskolák+évelő növények+gyógy- és fűszernövények

KSH; Corine és a TeIR adatbázisok adatai
alapján; valamint a Gazdálkodási napló
(NÉBIH)

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

aranykorona érték

Becslőjárásonként hatóság által megadott ökológiai és
ökonómiai értéket is tartalmazó rögzített mutatószám

47/2017 8IX. 29.) FM rendelet 2. melléklete

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

termőhelyi értékszám

Talajtérképezési eljárással szakemberek által rögzített
módszertan alapján meghatározott termőhelyi értékszám (1-100 pont) kiszámítása: a talajértékszám
(TAÉSZ: 1-100 pontig, ami kifejezi a talaj termelékenységét) * termőhelyi értékszám (TEÉSZ szorzószám értéke:0,1-1)

Ingatlan-nyilvántartásból lekérhető

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
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I.1.1.1 Mezőgazdasági hasznosítású földterület - Szántó

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám
megnevezése (ha van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám
megnevezése (ha van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám
megnevezése (ha van és szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott
erőforrás településen mért szintje
milyennek mondható? Összehasonlí-

De-meter

On-line térinformatikai módszerekkel haszonnövényenként (főleg gabonafélékre) szakemberek által,
rögzített módszertan alapján meghatározott földminőségi viszonyszám, amely a termőhely minősítésére
szolgál a szántó művelési ágban mutatott termékenység alapján.

Egyetemek és erre specializált magáncégek
által előállított adatbázisok

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

komplex földértékelési mutató

a DeMeter kategóriákból és a termőhelyi pontértékekből indul ki, arra számol standard fedezeti hozzájárulást és azt különböző korrekciós tételekkel módosítja,
így kap egy korrigált fedezeti hozzájárulást.

csak elméletben létezik

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Földértékelési keret (FAO)

Osztályozás: művelésre alkalmas terület: magas minőségű, közepesen alkalmas, kevésbé/kicsit alkalmas;
művelésre alkalmatlan terület: jelenleg nem, tartósan
FAO= Food and Agriculture Organization of
nem alkalmas. Indikátorai: hőmérsékleti viszonyok,
Unated Nations, vagyis az ENSZ szakosított
nedvességtartalom, gyökerek oxigénhez való hozzáféÉlelmezésügyi és Mezőgazdasági szervezerése (vízelvezetés), tápanyagtartalom, gyökérnövekete, vagyis nemzetközi standard mutató
dés feltételei, árvízveszély, szikesség, méreganyag
tartalom, mechanikus beavatkozás lehetősége (művelhetőség), erózió veszély.

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Területi adottság szerinti
osztályozás (USDA)

Indikátorai: klíma (hőmérséklet, szárazság), lejtőszög, szél- és vízeróziónak való kitettség, növényi
károkat okozó árvíznek való kitettség, csapadék, talaj
mélység, talaj textúrája és szerkezete (megmunkálhatóság, talaj nedvességtartalom, víz megtartó képesség), talaj termékenység, talaj szikessége és lúgossága, földterület típusa (terméketlen terület,
hegyvidék stb.).

USDA= Unated States Department of
Agriculture

országos összehasonlító adat:

1 hektár átlagos aranykoronában kifejezett érték 19.
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I.1.1.1 Mezőgazdasági hasznosítású földterület - Szántó
tási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges,
valószínűleg nem minden erőforrás
esetében):

egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:

gyengébb minőségű földek: 1-17 aranykorona közé eső érték, jónak számít: 17-25 közötti érték,
kiváló a 25 feletti érték.

külföldi jó gyakorlatoknál, más
országokban mért érték:

Két nemzetközi standard mutató szerepel a helyettesítő mutatók között, amelyek bemutatják az
Egyesült Államok, illetve az ENSZ földértékelési módjait.
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I.1.1.2 Mezőgazdasági hasznosítású földterület – Gyep (rét, legelő)
Erőforrás rövid definíciója:

A rétként vagy legelőként hasznosított (vadon nőtt vagy mesterségesen létrehozott) füves területek tartoznak ebbe a kategóriába.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal

Szinergiája a természeti tőke további elemeivel lehetséges, valamint a települési adottságaként kezelt elemekkel
mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám1:

átlagos rét AK

mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám2:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amenynyiben lehetséges, valószínűleg nem
minden erőforrás esetében):

Átlagos legelő AK

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Becslőjárásonként hatóság által megadott ökológiai
47/2017 8IX. 29.) FM rendelet 2. mellékés ökonómiai értéket is tartalmazó rögzített mutalete
tószám
számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Becslőjárásonként hatóság által megadott ökológiai
47/2017 8IX. 29.) FM rendelet 2. mellékés ökonómiai értéket is tartalmazó rögzített mutalete
tószám
számítás módja (ha összetett mutató):

gyepterület nagysága (ha)

adatok forrása:
KSH

országos összehasonlító adat:

az országos átlagos érték: 14,2 AK
8 minőségi osztályba sorolás aranykorona érték alapján: 47/2017 FM rendelet 2. melléklet

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző
érték:

Becslőjárásonként történő osztályozás: 211 becslő terület az országban.

külföldi jó gyakorlatoknál, más
országokban mért érték:

Két nemzetközi standard mutató szerepel a szántó terület helyettesítő mutatók között, amelyek bemutatják az Egyesült Államok, illetve az ENSZ földértékelési módjait –használható
jelen területekre is.
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I.1.1.3 és I.1.1.4 Mezőgazdasági hasznosítású földterület - Szőlő és gyümölcsös

Erőforrás rövid definíciója:

Szőlőterület az a mezőgazdasági terület, amelyeken a szőlőtőkék legalább 200 m2-en, összefüggően szabályos sor- és tőtávolságra találhatók. A gyümölcsös gyümölcstermő fákkal vagy bokrokkal beültetett terület, amelyen a főnövény a gyümölcsfa, illetve a
bokor.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal

Szinergiája a természeti tőke további elemeivel lehetséges, valamint a települési adottságaként kezelt elemekkel

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám2:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amenynyiben lehetséges, valószínűleg nem
minden erőforrás esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Átlagos szőlő AK

Becslőjárásonként hatóság által megadott ökológiai és
ökonómiai értéket is tartalmazó rögzített mutatószám

47/2017 8IX. 29.) FM rendelet 2. melléklete

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Átlagos gyümölcsös AK

Becslőjárásonként hatóság által megadott ökológiai és
ökonómiai értéket is tartalmazó rögzített mutatószám

47/2017 8IX. 29.) FM rendelet 2. melléklete

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

szőlő/gyümölcsös terület
nagysága (ha)

KSH

országos összehasonlító adat:

Az országos átlagos érték: 34 AK

egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:

Becslőjárásonként történő osztályozás: 211 becslő terület az országban.

külföldi jó gyakorlatoknál, más
országokban mért érték:

Két nemzetközi standard mutató szerepel a szántó terület helyettesítő mutatók között, amelyek bemutatják az Egyesült Államok, illetve az ENSZ földértékelési módjait –használható jelen
területekre is.
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I.1.1.5 Mezőgazdasági hasznosítású földterület - Kertészet
Erőforrás rövid definíciója:

A kert (konyhakert) önálló művelési ág. Olyan terület, amely a gazdaság többi részétől elkülönített, vegyes hasznosítású, és
rendszerint a ház körül található.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal

Szinergiája a természeti tőke további elemeivel lehetséges, valamint a települési adottságaként kezelt elemekkel.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám2:

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

aranykorona érték

Becslőjárásonként hatóság által megadott ökológiai
és ökonómiai értéket is tartalmazó rögzített mutatószám

47/2017 8IX. 29.) FM rendelet 2.
melléklete

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Kert terület nagysága (ha)

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden
erőforrás esetében):

KSH

országos összehasonlító adat:

1 hektár átlagos aranykoronában kifejezett érték 19.

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:

Becslőjárásonként történő osztályozás: 211 becslő terület az országban.

külföldi jó gyakorlatoknál, más országokban mért érték:

Két nemzetközi standard mutató szerepel a szántó terület helyettesítő mutatók között,
amelyek bemutatják az Egyesült Államok, illetve az ENSZ földértékelési módjait – kert
területekre is használható.

107/193. oldal
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I.1.1.6 Mezőgazdasági hasznosítású földterület - Nádas
Erőforrás rövid definíciója:

Vízben vagy a vizek partján elhelyezkedő társulások, amelyek külső megjelenése a nád növény állományára hasonlít

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal

Szinergiája a természeti tőke további elemeivel lehetséges, valamint a települési adottságaként kezelt elemekkel

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám2:

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

átlagos nádas AK

Becslőjárásonként hatóság által megadott ökológiai és
ökonómiai értéket is tartalmazó rögzített mutatószám

47/2017 8IX. 29.) FM rendelet 2. melléklete

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

nádas nagysága (ha)

országos összehasonlító adat:
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden
erőforrás esetében):

KSH
8 minőségi osztályba sorolás aranykorona érték alapján: 47/2017 FM rendelet 2. melléklet
az országos átlagos érték: 12,4

egyes területegységeken,
bizonyos típusú településeken
jellemző érték:

Becslőjárásonként történő osztályozás: 211 becslő terület az országban.

külföldi jó gyakorlatoknál, más
országokban mért érték:

Két nemzetközi standard mutató szerepel a szántó terület helyettesítő mutatók között, amelyek
bemutatják az Egyesült Államok, illetve az ENSZ földértékelési módjait –használható jelen területekre is.
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I.1.1.7 Mezőgazdasági hasznosítású földterület – Erdő, egyéb erdősítés
Erőforrás rövid definíciója:

Olyan földterület, amelyen a legnagyobb területet összefüggően erdei fák, cserjék foglalják el.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal

Szinergiája a természeti tőke további elemeivel lehetséges, valamint a település „adottsága”ként kezelt elemekkel

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám1:

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Erdő terület nagysága (ha)

Lomblevelű erdők + Tőzeglápok + Tűlevelű erdők +
Vegyes erdők

KSH; Corine, 2012

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Átlagos erdő AK

Becslőjárásonként hatóság által megadott ökológiai és
ökonómiai értéket is tartalmazó rögzített mutatószám

47/2017 8IX. 29.) FM rendelet 2.
melléklete

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Átlagos fásított terület AK

Becslőjárásonként hatóság által megadott ökológiai és
ökonómiai értéket is tartalmazó rögzített mutatószám

47/2017 8IX. 29.) FM rendelet 2.
melléklete

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám2:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges,
valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

országos összehasonlító adat:

Az országos átlagos érték 4,8 AK

egyes területegységeken,
bizonyos típusú településeken
jellemző érték:

Becslőjárásonként történő osztályozás: 211 becslő terület az országban.

külföldi jó gyakorlatoknál, más
országokban mért érték:

Két nemzetközi standard mutató szerepel a szántó terület helyettesítő mutatók között, amelyek bemutatják az Egyesült Államok, illetve az ENSZ földértékelési módjait –használható
jelen területekre is.
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I.1.2.1 Nem mezőgazdasági hasznosítású földterület - Iparterület
Erőforrás rövid definíciója:

A települések belterületén azok a területegységek, ahol tartósan és folytatólagosan üzleti céllal folytatnak iparinak minősülő termelő tevékenységet.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más
erőforrásokkal

A földterülettel kapcsolatban figyelni kell a területhasználat megválasztására.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám2:

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható?
Összehasonlítási és benchmark lehetőségek
bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Iparterület nagysága (ha)

Iparterület = barnamezős terület + ipari park +
vállalkozási övezet + iparszerű mg-i üzem +
bányászati terület + speciális műszaki létesítmény

CORINE és TEIR adatbázis

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Ipari területek aránya

Előbbi adat és a település területének aránya

saját számítás

országos összehasonlító adat:

Ipari területek arányának országos átlaga: 0,5%

egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:

Az iparterületek aránya a településéhez képest a 2000 lakos fölötti településeken már
meghaladja az országos átlagot. Kisvárosokban átlagosan az érték 0,97%, középvárosokban 2,79 %, nagyvárosokban 5,29 %.
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I.1.2.2 Nem mezőgazdasági hasznosítású földterület - Infrastruktúra

Erőforrás rövid definíciója:

A település működéséhez szükséges létesítmények, eszközök és berendezések összességét, hálózatát értjük,

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám2:

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Infrastruktúra aránya

a települési infrastruktúra és a település területének
aránya

számított adat

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
Központi Statisztikai Hivatal (km alapon
gyűjt)

Vonalas infrastruktúra

T-STAR, TeIR, CORINE

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

infrastruktúra

Infrastruktúra = közút + vasút + vonalas infrastruktúra
+ öntöző csatorna + védmű + területigényes létesítmények

Központi Statisztikai Hivatal (km alapon
gyűjt)
T-STAR, TeIR, CORINE

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

vonalas infrastruktúra
aránya

a települési vonalas infrastruktúra és a település területének aránya

számított adat

országos összehasonlító
adat:
egyes területegységeken, bizonyos típusú
településeken jellemző
érték:

Az infrastruktúrák által elfoglalt területek településen belüli arányának országos átlagértéke 1,8%
Az infrastruktúra által elfoglalt területek aránya az egyes településtípusokon belül:
aprófalu (500 fő alatt): 0,03%; kistelepülés (501-2000 fő): 0,19%; falu (2001-5000 fő): 0,30%; kisváros (5001-10000 fő): 0,17%; középváros (10001-50000 fő): 0,70%; nagyváros (50001 fő felett):
1,12%
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I.1.2.3 Nem mezőgazdasági hasznosítású földterület - Zöldövezet
Erőforrás rövid definíciója:

A mesterséges, nem mezőgazdasági hasznosítású zöld természetközeli területek, amelyek jellemzően a település belterületén
találhatók és rekreációs célt szolgálnak.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal

Fás területek elnevezés során a külterületi fás területek a mezőgazdasági hasznosításnál az erdőhöz lettek besorolva, így a zöldövezetnél csak a belterületen lévő fás területeket számíthatjuk be.
mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Zöldövezet

Fás terület + Park + Temető + Sport- és szabadidős terület

CORINE és TEIR adatbázis

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):

zöldövezet aránya

Előbbi adat és a település területének aránya

országos összehasonlító
adat:
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amenynyiben lehetséges, valószínűleg nem
minden erőforrás esetében):

Országosan 3,17 ha-ral csökkent a zöldfelület

aprófalu (500 fő alatt): 0,18 ha
kistelepülés (501-2000 fő): 1,77 ha

egyes területegységeken, bizonyos típusú
településeken jellemző
érték:

falu (2001-5000 fő): 4,27 ha
kisváros (5001-10000 fő): 7,62 ha
középváros (10001-50000 fő): 16,96 ha
nagyváros (50001 fő felett): 113,65 ha
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5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

I.1.2.4 Nem mezőgazdasági hasznosítású földterület - Lakóövezet
Erőforrás rövid definíciója:

A település belterületén található területegység, amely dominánsan lakóépületekből áll, szerkezetét elsődlegesen ezek az épületek
határozzák meg.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám2:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Egy főre jutó lakóterület,
m2

összes lakóterület osztva a lakók számával

CORINE és TEIR adatbázis

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Lakóterületek aránya

Előbbi adat és a település területének aránya

CORINE és TEIR adatbázis

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Lakásállomány
országos összehasonlító
adat:

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amenynyiben lehetséges, valószínűleg nem
minden erőforrás esetében):

TEIR adatbázis
Országosan átlagosan 1431 lakóépület van egy településen. Az egy főre eső lakóterület (m2-ben
kifejezve) országosan átlagosan 23,4. A lakóövezetek településen belüli arányának országos átlaga
10%.
aprófalu (500 fő alatt): 8,87%
kistelepülés (501-2000 fő): 9,33%

egyes területegységeken,
bizonyos típusú településeken jellemző érték:

falu (2001-5000 fő): 10,86%
kisváros (5001-10000 fő): 12,81%
középváros (10001-50000 fő): 18,42%
nagyváros (50001 fő felett): 29,78%
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I.1.2.5 Nem mezőgazdasági hasznosítású földterület - Vízfelület
Erőforrás rövid definíciója:

Kizárólag a felszín feletti vizeket takarja; a természetes és a mesterséges vizeket is.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal

Az erőforráshoz soroljuk a mezőgazdasági hasznosítású halastavakat is - a természetes vizek kategóriájába - mivel hazánkban kis
területet foglalnak el, gazdasági hasznosítása szigorúan szabályozott.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám2:

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amenynyiben lehetséges, valószínűleg nem
minden erőforrás esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Vízfelületek

állóvizek és halastavak és folyóvíz

Corine Állóvizek, 2012 + KSH halastavak,
Corine Folyóvizek és vízi utak, 2012

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Álló- és folyóvizek
aránya

állóvizek és halastavak és folyóvíz valamint a település
területének aránya

Corine Folyóvizek és vízi utak, 2012

országos összehasonlító
adat:

Magyarország területének 1,88%-a, azaz 1685 négyzetkilóméter területű vízfelszín található. A vízhálózatunk tengelye a Duna, amely főágának 417 km a hazai szakasza.

egyes területegységeken, bizonyos típusú
településeken jellemző
érték:

A vízfelületek és a települs területének aránya a következőképpen alakul az alábbi településtípusok
átlagában: aprófalu (500 fő alatt): 5,81 %
kistelepülés (501-2000 fő): 2,41 %
falu (2001-5000 fő): 1,36 %
kisváros (5001-10000 fő): 0,99 %
középváros (10001-50000 fő): 0,54 %
nagyváros (50001 fő felett): 0,16 %
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I.1.2.6 Nem mezőgazdasági hasznosítású földterület - Szolgáltatások
Erőforrás rövid definíciója:

A település lakosságának nyújtott köz- és piaci szolgáltatásokat biztosító intézmények által elfoglalt területek nagyságának számbavételét jelenti.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal:

A legtöbb kimutatás, az általunk használt CORINE is az iparterületekkel összevonva közöl adatokat a szolgáltatásokról, és azok
utólagos elkülönítése nem megoldható.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám2:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Szolgáltatások

Közszolgáltatások + Piaci szolg. (lakossági szolg. + üzleti
szolg.)

nem elérhető

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

szolgáltatások aránya

Előbbi adat és a település területének aránya

nem elérhető

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Iparterület

Iparterület = barnamezős terület + ipari park + vállalkozási
övezet + iparszerű mg-i üzem + bányászati terület + speciális műszaki létesítmény

nem elérhető

országos összehasonlító
adat:

nem elérhető

egyes területegységeken, bizonyos típusú
településeken jellemző
érték:

nem elérhető
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I.2 Ásványkincsek
Erőforrás rövid definíciója:

Gazdaságilag hasznosítható ásványok köre, azok a kőzetek, amelyek a Föld szilárd kérgének építőanyagai. Az ércek a fémet
tartalmazó ásványok.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

Az ásványkincseket hordozó földterületek és a kibányászásukhoz épített infrastruktúra a földhasználati módoknál kerül számbavételre.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám2:

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark
lehetőségek bemutatása (amennyiben
lehetséges, valószínűleg nem minden
erőforrás esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Ásványkincsek előfordulása

geológiai térképekből levezetett adatok kellenének az egyes ásványkincsek előfordulásáról

MBFSZ

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Működő és bezárt bányák

A bezárt, nem működő bányák minősítése (a
bezárás oka) is szükséges a potenciál felméréséhez (Célzott kérdések)

KSH adatbázisa; MBFH térinformatikai
adatai

országos összehasonlító adat:

Van/nincs; működő/bezárt bánya kategóriákkal operálunk az erőforrás kapcsán. Nincs országos viszonyítási adat.

egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:

településenként eltérő potenciál van

külföldi jó gyakorlatoknál, más
országokban mért érték:

területenként eltérő potenciál van
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I.3 Felszín alatti vizek
Erőforrás rövid definíciója:

Mindazon vízmennyiség, amely a föld felszíne alatt a telített zónában tározódik, vagy áramlik és közvetlen kapcsolatban van a
talajjal vagy az altalajjal.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

Külön erőforrás csoportként kezeljük a felszín feletti vizeket, ezért ebbe a kategóriába a termálvíz, ivóvíz és talajvíz került (noha további altípusok - pl. talajnedvesség, kőzetnedvesség - is bevonhatók lennének). A felszín alatti vizek a földhő közvetítésének eszközei is egyben.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám1:

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

a területek komplex szempont
szerinti besorolása a vízminőség
alapján

kategóriák átvétele

Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv
GIS alapú térképei és besorolása

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

geotermikus 1000 m T>50°C
(1000 m mélyen van-e 50 °C
feletti víz)
mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám2:

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark
lehetőségek bemutatása (amennyiben
lehetséges, valószínűleg nem minden
erőforrás esetében):

Nemzeti Kútkataszter adatai alapján,
GEODH
számítás módja (ha összetett mutató):

geotermikus 2000 m T>90°C
(2000 m mélyen van-e 50 °C
feletti víz)

adatok forrása:
Nemzeti Kútkataszter adatai alapján,
GEODH

országos összehasonlító adat:

A geotermikus potenciál az ország területének jelentős részén jelen van, a potenciál
hasznosítása, főként az energetikai célú hasznosítása viszont ennél jóval gyengébb.

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:

Termál alapú középületfűtés: pl. Bóly, Szentlőrinc, Hódmezővásárhely stb. (nincs rá országos adatbázis); Termálfürdők létesítése (MFGI adatbázisban szerepel); Mezőgazdasági
célú hasznosítás (pl. Szigetvár, az Alföld területén sok helyen stb. - nincs rá országos
adatbázis.
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I.4 Nap
Erőforrás rövid definíciója:

A napsugárzás a légköri erőforrások egyike, amely energiaforrás, életfeltétel és a mezőgazdasági termelés meghatározó tényezője.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

A napsugárzás és a levegőhőmérséklet szoros együttmozgást mutat.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges,
valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Optimális éves besugárzás,
kWh/m2
mutatószám neve:

adatok forrása:
Photovoltaic Geographical Information
System

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
MEKH adatközlés, Településvezetői információk a helyi beruházásokról (Célzott kérdések)

Naperőművek, települési napenergetikai beruházások

országos összehasonlító adat:

A napsütéses órák száma az országban 1740 és 2080 között szóródik. Három csoportba soroljuk napenergetikai potenciál alapján a településeket: kiváló (1530 kWh/m2
felett), jó (1480–1529,99 kWh/m2 között), átlag alatti (1479,9 kWh/m2 alatt) adottsággal rendelkezők.

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:

A legnapsütöttebb régiónak a Dél-Alföld számít az országban.

külföldi jó gyakorlatoknál, más országokban mért érték:
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I.5 Szél
Erőforrás rövid definíciója:

A légkörben lévő levegő vízszintes irányú mozgása, amely a nyomáskülönbségek miatt jön létre.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

A szélerősség a talajhasználatot (mezőgazdasági területek) és a mikroklímát is befolyásolja.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Szélerősség 75 m-es magasságban (m/s)
mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges,
valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

adatok forrása:
OMSZ

számítás módja (ha összetett mutató):

Szélerőművek, egyéb szélenergetikai beruházások (pl. háztartási szélerőművek)

adatok forrása:
Településvezetői információk a települési
szélenergetikai beruházásokról (Célzott
kérdések)

országos összehasonlító adat:

Az országos átlagos éves szélerősség: 3-3,5 m/s.

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:

A Móri-árok és a Kisalföld területe a legkedvezőbb a szélturbinák telepítésére. Különleges szabályok korlátozhatják a beruházások megvalósulásának helyszínét (tilos pl.
védett területeken, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet jelentős részén stb.).

külföldi jó gyakorlatoknál, más
országokban mért érték:
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I.6 Hőmérséklet
Erőforrás rövid definíciója:

A légköri erőforrások egyike; légköri állapotjelző, amely a termikus állapotot írja le.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

Szoros az összefüggés a fotovoltaikus (napenergetikai) potenciál és a levegőhőmérséklet között.

mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges,
valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
OMSZ és egyéb online időjárás előrejelzők
adatai. A KSH csak néhány mért pontra
közöl adatokat.

napi hőingás

mutatószám neve:

adatok forrása:
OMSZ és egyéb online időjárás előrejelzők
adatai. NATÉR adatok 1960-1990 közötti
átlagok. A KSH csak néhány mért pontra
közöl adatokat.

éves átlagos középhőmérséklet

mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám2:

számítás módja (ha összetett mutató):

számítás módja (ha összetett mutató):

Levegőhő-szivattyús beruházás, van/nincs

adatok forrása:
Településvezetői információk alapján (Célzott kérdések)

országos összehasonlító
adat:

Az évi átlagos középhőmérséklet hazánkban 10-11 °C. A hőszivattyús rendszerek telepítésére gyakorlatilag mindenhol adott a potenciál.

egyes területegységeken,
bizonyos típusú településeken jellemző érték:

A tengerszint feletti magasság emelkedésével az átlagos középhőmérséklet csökken. Egy
településen, térségen belüli is jellemző a domborzatot követő hőmérsékletváltozás, ami
sajátos mikroklímát eredményezhet egy-egy domboldalon, völgyben stb.

külföldi jó gyakorlatoknál,
más országokban mért érték:
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I.7 Földhő
Erőforrás rövid definíciója:

A földkéreg belső energiája; amely a mélységi kőzetek radioaktív bomlásából keletkező energia földfelszín felé áramlásából
keletkezik. Megfelelő feltételek teljesülése esetén (pl. jó talajszerkezet, megfelelő közvetítő közeg - víz, gőz) esetében energetikai célokra hasznosítható erőforrás.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

A közvetítő közeg miatt szoros átfedés van a földhasználati típusokkal (talaj, kőzet) és a felszín alatti vizekkel.

mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

számítás módja (ha összetett mutató):

Geotermikus gradiens,
(°C/km) vagy annak
reciproka a hőlépcsőfok

Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) adatbázisa

mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges,
valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

adatok forrása:

számítás módja (ha összetett mutató):

Eddigi földhő beruházások a
településen

adatok forrása:
Településvezetői információk alapján
(Célzott kérdések)

országos összehasonlító adat:

A magyarországi átlagos geotermikus gradiens 5-7 °C /100 m közötti értéket vesz fel.

egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:

Különböző technológiai megoldások segítségével majdnem mindenhol kinyerhető a föld
hője fűtési/hűtési vagy energiatermelési célokra. Leginkább a talaj szerkezete és a terület
védettsége (lehet-e egyáltalán fúrni vagy talaj mentén telepíteni) határozza meg a földhő
beruházások lehetőségét.

külföldi jó gyakorlatoknál, más
országokban mért érték:

A Kárpát-medence egésze jó potenciállal rendelkezik geotermikus gradiens (°C/km), azaz a
földhőképződés szempontjából.
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I.8 Biomassza
Erőforrás rövid definíciója:

Minden élő tömeg, ami a Földön előfordul, biomasszaként hasznosítható. Ebben a kategóriában kell tehát számba venni azokat a
"feleslegeket", amelyek más erőforrás kategóriába nem kerültek bele, és azok alternatív hasznosítása lehetséges.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

A biomassza jelentős része a földhasználati módoknál és a humán erőforrásnál kerül számbavételre. Itt azonban csak a természetes körforgásból és a gazdasági folyamatokból kimaradó feleslegek képezik a kategória alapját. A hulladék önálló erőforrás
kategóriát képez, azonban a működő hulladéklerakók, és a bennük rejlő biogáz potenciál itt jelentkezik a kataszterben (a hulladék, mint tovább hasznosítható alapanyag szerepel a listában, éppen a lerakást kiváltó hasznosítási módok mérlegelésével).
mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

számítás módja (ha összetett mutató):

A biomassza számszerűsítéséhez
olyan komplex mutató képzésére
lenne szükség, amely az egyes biomassza-képző elemek tömegét és
energia-potenciálját összegezné

adatok forrása:
Részben KSH, TEIR adatok,
részben OKIR adatok, de azok
nem állnak rendelkezésre teljes
körűen

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Hulladéklerakók kapacitása (m3),
lerakott hulladék mennyisége (t),
elhelyezkedése

Biogáz előállítására még nem hasznosított, minimum
800 000 m3 befogadóképességű hulladéklerakók

KÖRINFO adatbázis, MEKH adatok

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

szennyvíztisztítók kapacitása
(m3), elhelyezkedése

Azok a szennyvíztisztítók, ahol még nem működik
biogázerőmű

BM adatbázis, TESZIR adatbázis, MEKH adatok

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő részmutatószám3:

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő részmutatószám4:

Erdőterületek nagysága (csökkentve a védett területekkel)

A számított erdőterületre vetített fa hozama:
4t/év/hektárra

KSH, TEIR

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő részmutatószám5

Állattartó telepek kapacitása, külön szarvasmarha, sertés és szárnyas darabszám

Az állatállomány típusa és mennyisége alapján becsülhető a biogáz potenciál (a trágya szárazanyagtartalma és metántartalma alapján)

KSH

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő komplex mutatószám
megnevezése (ha van és szükséges):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő részmutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő részmutatószám2:
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I.8 Biomassza

Komplex mutató (a fenti helyettesítő részmutatókból képezve)

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden
erőforrás esetében):

A fentiek által kalkulált biomassza potenciál tonnában
és a belőle kinyerhető energia KWh-ban összeadódik.
A potenciál azonban csak akkor számít valódi potenciálnak, ha a közelben nincs működő biomassza erőmű,
ami a potenciált lekötné.

számított érték

országos összehasonlító adat:

Az országban mindenütt van biomassza potenciál, de a nagy erőművek és a nagy biomassza-felhasználók (cementgyárak) ezt a potenciált jelentős részben leköthetik.

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:

A működő biomassza erőművek KW-onként 3 km-es védőövezetén belüli területeken a
potenciál lekötöttségével célszerű kalkulálni. Pl. Pécsi Hőerőmű körzete.

külföldi jó gyakorlatoknál, más országokban mért érték:

Vannak országok, pl. Ausztria, ahol a biomassza potenciál kisléptékű, térségi hasznosításának is kialakult jó gyakorlata. Más technológia kell ehhez a léptékhez.
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I.9 Hulladék
Erőforrás rövid definíciója:

Olyan anyag vagy tárgy, amelytől tulajdonosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles, mert az feleslegessé vált számára, és amely a hulladék-gazdálkodási rendszerbe bekerül.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más
erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

A hulladéklerakókat a biomasszánál vesszük számításba, mert ott a szervesanyag-tartalom jelenti a potenciális erőforrást.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1:

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Az összes keletkező lakossági
és nem lakossági hulladék
keletkezésének és áramlásának nyomon követésére alkalmas nyilvántartás és adatbázis kellene

komplex mutató képezhető a hulladék-pályák
típusa szerint

Az OKIR bizonyos részleteket tartalmaz ebből az információs halmazból, de nem mindent.

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

A lakosságtól elszállított települési hulladék
mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám2:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám:

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek mondható?
Összehasonlítási és benchmark lehetőségek
bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

TEIR adatbázis
számítás módja (ha összetett mutató):

A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított
települési szilárd hulladék

adatok forrása:
TEIR adatbázis

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Szelektív gyűjtési arány

Előbbi kettő aránya

számított érték

országos összehasonlító adat:
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9,29% az átlagos szelektív gyűjtési arány.

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

I.9 Hulladék

egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:

A különbségeket településméret-kategóriánként célszerű vizsgálni, eltérő a szabályozás is e tekintetben.
A településméret-kategóriánkénti átlagértékek:
aprófalu (500 fő alatt): 2,61%
kistelepülés (501-2000 fő): 3,59%
falu (2001-5000 fő): 5,19%
kisváros (5001-10000 fő): 7,77%
középváros (10001-50000 fő): 9,99%
nagyváros (50001 fő felett): 7,91%

külföldi jó gyakorlatoknál, más
országokban mért érték:

A nemzetközi statisztikák az újrahasznosítási arányokat mutatják, ami jellemzően
nem területi statisztikai adat.
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III.2.2. Klasszikus tőke erőforrások kataszterminta lapjai

II.1.1 Dologi tőke - immateriális javak

Erőforrás rövid definíciója:

A szellemi termékek olyan tartós, nem anyagi javak, amelyek felhasználásával (alkalmazásával) hasznosítható anyagi javak és/vagy
nem anyagi javak állíthatók elő.
Vagyoni értékű jognak tekinthetők a pénzben kifejezhető értékkel bíró jogok, így a földhasználati jog, a haszonélvezeti jog, a használat joga - ideértve a szövetkezeti háztulajdonra vonatkozó rendelkezések szerinti használati jogokat is, az üdülőhasználati jog, a telki
szolgalom, a vagyonkezelői jog, az önálló orvosi tevékenység működtetési joga.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal (csak ha
a háttérkutatások megfelelő inputot
adnak):
Erőforrás számszerűsítéséhez használni kívánt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás minősítése - az adott
erőforrás településen mért szintje
milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek
bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

komplex mutató az immateriális
javak mérésére

adatok forrása:
nem elérhető

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Szabadalmak 1000 lakosra jutó
belföldi szabadalmi bejelentések
száma

(Belföldi szabadalmi bejelentések száma/állandó lakosok száma)*1000

KSH - TEIR

országos összehasonlító adat:

Az 1000 lakosra jutó belföldi szabadalmi bejelentések átlagos országos értéke: 0,0173.

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:

Nagyvárosok, egyetemi központok értéke magas: 0,0736; Középvárosokban 0,0475. Kisvárosokban, falvakban az országos érték alatti: 0,0172 és 0,0165.
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II.1.2 Dologi tőke - Fizikai tőke

Erőforrás rövid definíciója:

Földterület alatt értjük a beépített területeket és az infrastruktúrához használt területeket.
A jármű közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is.
A közlekedés, hírközlés területén infrastruktúrának nevezünk minden olyan berendezést és az általuk létrehozott minden olyan hálózatot, amely a szállításhoz és hírközléshez szükséges. A közüzemi infrastruktúrát gyakran nevezik műszaki infrastruktúrának is. Beletartozik a lakossági energiaellátás, a lakossági vízellátás, a hírközlés.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal (csak ha
a háttérkutatások megfelelő inputot
adnak):

Az iparterület, lakóterület és az infrastruktúra erőforrásokhoz hasonló, ezért ebben az alkategóriában egy-egy kiválasztott mutatóval
dolgozunk. Mint nem mezőgazdasági hasznosítású terület már előfordult az infrastruktúra.

Erőforrás számszerűsítéséhez használni kívánt mutatószám:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám2:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám3:

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

komplex mutató a fizikai tőke
mérésére

adatok forrása:
nem elérhető

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

1 km2-re jutó közút hossza

Önkormányzati kiépített út és köztér hoszsza/a település területe (km2)

KSH-TeIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

1000 lakosra jutó személygépkocsik és motorkerékpárok száma

(személygépkocsik száma + motorkerékpárok száma)/állandó lakónépesség)*1000

TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Szolgáltatási infrastruktúra=1000
lakosra jutó internet előfizetések
száma
Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám4:

mutatószám neve:
Közüzemi infrastruktúra=1000
lakosra jutó rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1a

mutatószám neve:

TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):
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adatok forrása:
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II.1.2 Dologi tőke - Fizikai tőke
megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1b
megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1c
megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám3a
megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám3b
megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám3c
megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám4a
megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám4b
megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám4c
megnevezése (ha van és szükséges):

Hasznosítható terület (ipari parkok)
mutatószám neve:

CORINE, törvényi háttér az ipari parkokra
vonatkozóan
számítás módja (ha összetett mutató):

1 km2-re jutó gyalogút és járda
mutatószám neve:

KSH-TeIR
számítás módja (ha összetett mutató):

1 km2-re jutó kerékpárút
mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

számítás módja (ha összetett mutató):

számítás módja (ha összetett mutató):

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

1 km2-re jutó közüzemi ivóvízhálózat
mutatószám neve:

adatok forrása:
TEIR

1 km2-re jutó gázcső hossza
mutatószám neve:

adatok forrása:
TEIR

Bankautomaták száma
mutatószám neve:

adatok forrása:
TEIR

1000 lakosra jutó postahivatalok
száma
mutatószám neve:

adatok forrása:
KSH-TeIR

1000 lakosra jutó kábeltelevízióelőfizetések száma
mutatószám neve:

adatok forrása:

adatok forrása:
TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

1 km2-re jutó szennyvízcsatornahálózat

adatok forrása:
TEIR
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II.1.2 Dologi tőke - Fizikai tőke
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám4d
megnevezése (ha van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám4e
megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám4f
megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám4g
megnevezése (ha van és szükséges):

mutatószám neve:
1000 hektárra jutó közvilágítási
célú villamosenergia hálózat hoszsza
mutatószám neve:

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

számítás módja (ha összetett mutató):

külföldi jó gyakorlatoknál, más országokban mért érték:

adatok forrása:
TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

1000 lakosra jutó szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások
száma

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:

adatok forrása:
TEIR

1 lakásra jutó ivóvízfogyasztás
mennyisége
mutatószám neve:

adatok forrása:

TEIR

1 lakásra jutó villamosenergia
mennyisége

országos összehasonlító adat:
Erőforrás minősítése - az adott
erőforrás településen mért szintje
milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek
bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
TEIR

Átlagosan az 1 km2-re jutó állami közút területe: 0,4903 km.
1000 lakosra országosan átlagosan 298,08 db személygépkocsi és motorkerékpár jut. Országosan 9 milliót meghaladta az internetelőfizetések száma. Az 1000 lakosra jutó internet előfizetések száma 250, amely átlagosnak tekinthető (KSH). TEIR adatok alapján ez az érték
Magyarországon 254,31.
Nagyobb lélekszámú településeken viszonylag magas a járművek száma: nagyvárosokban
351,25; középvárosokban: 330,30; kisvárosokban 305,32. 5000 lakos alatti településen is
290 feletti az érték.
Az internetelőfizetések száma a következőképpen alakul: aprófalu (500 fő alatt):
147,61; kistelepülés (501-2000 fő): 167,86; falu (2001-5000 fő): 183,40; kisváros (500110000 fő): 198,20; középváros (10001-50000 fő): 239,73; nagyváros (50001 fő felett):
313,76.

Az északi, jóléti államokban 100 feletti az 1000 lakosra jutó előfizetők száma.
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II.1.2 Dologi tőke – Fizikai tőke - Épületek
Erőforrás rövid definíciója:

Az épületek „jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres
munkavégzés, illetve tárolás céljából.”

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal (csak ha a
háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

Hasonlóságot mutat a lakásállománnyal, de itt jelenleg csak kormányzati szerv által épített lakásokkal számolunk.

mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám1 megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amenynyiben lehetséges, valószínűleg nem
minden erőforrás esetében):

számítás módja (ha összetett mutató):

Az év folyamán a helyi önkormányzat által épített lakások
száma

adatok forrása:

TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

az év folyamán központi költségvetési szerv által épített lakások
száma
országos összehasonlító adat:
egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:
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II.2 Pénztőke – II.2.1 vállalkozói, II.2.2 lakossági és II.2.3 önkormányzati pénzvagyon
Erőforrás rövid definíciója:

A vállalkozások, a lakosság, az önkormányzatok számba vett vagyona, nemzeti valutában kifejezve.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más
erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások
megfelelő inputot adnak):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám2:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám3:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1a megnevezése (ha van
és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1b megnevezése (ha van
és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1c megnevezése (ha van
és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1d megnevezése (ha van
és szükséges):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

1 társas vállalkozásra jutó saját
tőke
mutatószám neve:

TEIR
számítás módja (ha összetett mutató):

1 főre jutó összes belföldi jövedelem
mutatószám neve:
A helyi önkormányzatok rendelkezésre álló forrásai

1000 főre jutó exportértékesítés
árbevétele

1000 lakosra jutó összes vállalkozás

1000 hektárra jutó társas vállalkozások száma
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adatok forrása:
TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

1000 lakosra jutó üzletipénzügyi high-tech szolgáltatás

adatok forrása:
TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

mutatószám neve:

adatok forrása:
TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

mutatószám neve:

adatok forrása:
TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

mutatószám neve:

adatok forrása:
TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

mutatószám neve:

adatok forrása:

adatok forrása:
TEIR
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II.2 Pénztőke – II.2.1 vállalkozói, II.2.2 lakossági és II.2.3 önkormányzati pénzvagyon
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1e megnevezése (ha van
és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1f megnevezése (ha van
és szükséges):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

1000 regisztrált gazdasági szervezetre jutó iparűzési adó
mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1h megnevezése (ha van
és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1i megnevezése (ha van
és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1j megnevezése (ha van
és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám2a megnevezése (ha van
és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyet-

TEIR
számítás módja (ha összetett mutató):

1 vállalkozásra jutó kibocsátás
mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám1g megnevezése (ha van
és szükséges):

adatok forrása:

adatok forrása:
TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

1 társas vállalkozásra jutó bruttó hozzáadott érték/tőkearányos jövedelmezőség

adatok forrása:

TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Vállalkozáskészség

(1000 lakosra jutó vállalkozások száma)

TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

1 társas vállalkozásra jutó jegyzett tőke/tőkeellátottság/adózás előtti
eredmény
mutatószám neve:

TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

1000 lakosra jutó nonprofit
szervezetek száma
mutatószám neve:

TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

Lakossági ingatlanvagyon értéke
mutatószám neve:

adatok forrása:

TEIR
számítás módja (ha összetett mutató):
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adatok forrása:

adatok forrása:
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II.2 Pénztőke – II.2.1 vállalkozói, II.2.2 lakossági és II.2.3 önkormányzati pénzvagyon
tesítő mutatószám2b megnevezése (ha van
és szükséges):

1 lakosra jutó összevont adóalap
összege

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám2c megnevezése (ha van
és szükséges):

mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám2d megnevezése (ha van
és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám2e megnevezése (ha van
és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám3a megnevezése (ha van
és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám3b megnevezése (ha van
és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám3c megnevezése (ha van
és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám3d megnevezése (ha van
és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám3e megnevezése (ha van

TEIR
számítás módja (ha összetett mutató):

1 adófizetőre jutó összevont
adóalap összege

adatok forrása:
TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

1 adófizetőre jutó munkaviszonyból származó jövedelem

adatok forrása:
TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

1000 lakosra jutó adófizető

adatok forrása:
TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Önkormányzati vagyonmérleg

Saját tőke + Immateriális javak + Pénzeszközök

TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

A helyi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
mutatószám neve:

TEIR
számítás módja (ha összetett mutató):

A helyi önkormányzatok fejlesztési célra átvett pénzeszközei
mutatószám neve:

adatok forrása:
TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

Beruházások

adatok forrása:
TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):
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adatok forrása:

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

II.2 Pénztőke – II.2.1 vállalkozói, II.2.2 lakossági és II.2.3 önkormányzati pénzvagyon
és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám3f megnevezése (ha van
és szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható?
Összehasonlítási és benchmark lehetőségek
bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

Felhalmozási célú céltartalék

TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Felhalmozási bevételek

adatok forrása:
TEIR

országos összehasonlító adat:

Az országos átlagos érték: 317 626 Ft. Lakosságra vonatkozóan az átlagos havi nettó
jövedelem 84 788 Ft; az éves = 709809 Ft

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:

KSH adatai alapján a saját tőke a Dél-Dunántúli régióban a legalacsonyabb (150000)
és az Észak-Magyarországi régióban a legmagasabb (800000). KSH adatai alapján a
legfelső decilisben elhelyezkedő munkavállalók havi nettó jövedelme 206000 Ft feletti. .
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5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

II.2.4 Pénztőke - Vásárlóerő
Erőforrás rövid definíciója:

A vásárlóalap reálértéke, amely kifejezi, hogy a lakosság az adott nagyságú vásárlóalapért az áruk és a szolgáltatások milyen
tömegét képes megszerezni. A vásárlóalap nagysága mellett az áruk és szolgáltatások árszínvonala határozza meg.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Vásárlóerő paritás

adatok forrása:
Geoindex adatbázis

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Fogyasztói árindex

infláció indexszáma

MNB statisztikai adatai1

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Fogyasztói bizalom index

nem elérhető

országos összehasonlító adat:
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges,
valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:

Pl. Budapest vásárlóerő térképe elérhető:
http://www.geoindex.hu/temakorok/vasarloero/
Települési szintű: http://www.geoindex.hu/adatbazisok/telepulesi-vasarloero/

külföldi jó gyakorlatoknál, más országokban mért érték:
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5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

II.2.5 Pénztőke - Fejlesztési erő
Erőforrás rövid definíciója:

A gazdaság egy szereplője – többnyire, de nem minden esetben egy üzleti vállalkozás – olyan javakhoz jut, amelyek más
javak termelését segítik elő.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges,
valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Befektetések száma egy adott évben
mutatószám neve:

adatok forrása:
KSH - TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

Vállalkozások száma a településen
országos összehasonlító adat:
egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:
külföldi jó gyakorlatoknál, más országokban mért érték:
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adatok forrása:
KSH, TEIR

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.2.3. Humán tőke erőforrások kataszterminta lapjai
III.1.1.1 Egyén - Tudáselemek - Iskolázottság
Erőforrás rövid definíciója:

Az iskolázottság a népesség iskolázottság szerinti megoszlását mutatja az iskolarendszerű oktatás keretében szerzett legmagasabb elvégzett évfolyam alapján.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más
erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások
megfelelő inputot adnak):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

1000 lakosra jutó, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
száma

(a felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma (képzési hely szerint)/állandó népesség)*1000

TEIR adatbázis

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

1000 fiatalkorúra jutó számítógépek száma a közoktatási
intézményekben
mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

1000 lakosra jutó, a felsőoktatási intézményekben dolgozók
száma
mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

1000 fiatalkorúra jutó számítógépet használni tudók száma
a közoktatási intézményekben

1000 lakosra jutó óvodai, általános és középiskolai főállású
pedagógusok száma
mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt he-

mutatószám neve:

adatok forrása:
TEIR adatbázis

számítás módja (ha összetett mutató):

1000 főre jutó könyvtárba beiratkozottak száma

adatok forrása:
TEIR adatbázis

számítás módja (ha összetett mutató):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

adatok forrása:
TEIR adatbázis

számítás módja (ha összetett mutató):

mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

TEIR adatbázis

adatok forrása:
TEIR adatbázis

számítás módja (ha összetett mutató):
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adatok forrása:

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.1.1.1 Egyén - Tudáselemek - Iskolázottság
lyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

1000 főre jutó oktatási szolgáltatást nyújtó high-tech vállalat
száma

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

mutatószám neve:

TEIR adatbázis
számítás módja (ha összetett mutató):

1000 lakosra jutó közoktatási
intézmények száma

országos összehasonlító adat:
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható?
egyes területegységeken, bizonyos
Összehasonlítási és benchmark lehetőségek
típusú településeken jellemző
bemutatása (amennyiben lehetséges, valószíérték:
nűleg nem minden erőforrás esetében):
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adatok forrása:
TEIR adatbázis

Az országos átlagos referencia érték 30,53.

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.1.1.2 Egyén - Tudáselemek - Tapasztalat/gyakorlat
Erőforrás rövid definíciója:

A (munka)tapasztalat a munkavégzés során, gyakorlati úton megszerzett tudást méri.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges,
valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

1 társas vállalkozásra jutó átlagos statisztikai állományi
létszám

átlagos statisztikai állományi létszám/működő társas vállalkozások száma

TEIR adatbázis

országos összehasonlító adat:

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:
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Az országos átlagos érték: 8,31.

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.1.1.3 Egyén - Tudáselemek - K+F aktivitás
Erőforrás rövid definíciója:

A tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, melynek célja az ismeretanyag bővítése, a tudományos eredmények felhasználása, új alkalmazási lehetőségek kidolgozása.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

Hasonlóságot mutat a szellemi termékek, innovációs potenciál kategóriákkal.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Szabadalmi bejelentések száma

TEIR adatbázis

mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges,
valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

számítás módja (ha összetett mutató):

1000 főre jutó egészségügyi kutatást-fejlesztést végző high-tech
vállalat száma

országos összehasonlító adat:

adatok forrása:

adatok forrása:

TEIR adatbázis

Egy átlagos településre jutó érték 0,17; az 1000 lakosra jutó átlagos országos
érték 0,0539

egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:
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5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.2.1 Egyén - Egészség - Fizikai egészség
Erőforrás rövid definíciója:

Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség hiánya. A fizikai egészség ennek testi
vonatkozását mutatja.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más
erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások
megfelelő inputot adnak):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és
szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és
szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és
szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és
szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és
szükséges):
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható?
Összehasonlítási és benchmark lehetőségek

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

1000 élve születésre jutó csecsemőhalandóság száma

(csecsemőhalálok száma/élveszületések
száma)*1000

TEIR adatbázis

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

1000 lakosra jutó házi- és házi
gyermekorvosok száma
mutatószám neve:

TEIR adatbázis
számítás módja (ha összetett mutató):

10000 lakosra jutó orvosi intézmények száma
mutatószám neve:

TEIR adatbázis
számítás módja (ha összetett mutató):

1000 lakosra jutó kórházi ágyak
száma
mutatószám neve:
1000 főre jutó gyógyszertár

adatok forrása:
TEIR adatbázis

számítás módja (ha összetett mutató):

várható élettartam (megyei
adat)
országos összehasonlító adat:

adatok forrása:
TEIR adatbázis

számítás módja (ha összetett mutató):

mutatószám neve:

adatok forrása:

adatok forrása:
TEIR adatbázis

Az 1000 élve születésre jutó csecsemőhalálozások száma hazánkban: 4,6.
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5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.2.1 Egyén - Egészség - Fizikai egészség
bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:
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5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.2.2 Egyén - Egészség - Mentális egészség
Erőforrás rövid definíciója:

Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség hiánya. A mentális egészség ennek
lelki vonatkozását mutatja.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más
erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):
mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és
szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek mondható?
Összehasonlítási és benchmark lehetőségek
bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

számítás módja (ha összetett mutató):

Tartós bentlakásos elhelyezést
nyújtó intézményekben gondozottak száma 1000 főre
mutatószám neve:
Öngyilkosságok száma/1000 fő
(megyei adat)
országos összehasonlító adat:

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:
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adatok forrása:

TEIR adatbázis

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
TEIR adatbázis

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.3.1 Egyén - Életminőség - Környezet minősége
Erőforrás rövid definíciója:

A környezet minőségének összetevői a talaj, a víz, a levegő, a táj, a zaj és a hulladék állapota.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése
(ha van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése
(ha van és szükséges):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Kompozit környezetminőségi
index

A környezet minőségének egyedi összetevőinek értékelése alapján számított kompozit index.

Földművelésügyi Minisztérium
adatai alapján

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

1 km2-re jutó védett természeti terület nagysága
mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

1 km2-re jutó összes zöldterület nagysága

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése
(ha van és szükséges):

mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése
(ha van és szükséges):

mutatószám neve:

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás
esetében):

TEIR adatbázis
adatok forrása:
TEIR adatbázis
számítás módja (ha összetett mutató):

ivóvízminőség

adatok forrása:
CORINE és TEIR

számítás módja (ha összetett mutató):

1 km2-re jutó erdőterület
nagysága

adatok forrása:
CORINE és TEIR

országos összehasonlító adat:
egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző
érték:
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5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.3.2 Egyén - Életminőség - Zsúfoltság
Erőforrás rövid definíciója:

A zsúfoltság a közlekedésben az utasok, a lakásviszonyokban a lakók számára rendelkezésre álló hely mértékét kifejező fogalom.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás
esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

zsúfoltsági mutató (lakás, közlekedés)

1 főre jutó lakóterület (m2) kiszámítása

Corine, KSH

országos összehasonlító adat:

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:
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Az egy átlagos településre jutó lakóterület: 23,36 m2/fő

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.3.3 Egyén - Életminőség - Vándorlás
Erőforrás rövid definíciója:

A településeken a bejelentkezések és kijelentkezések alapján mért oda- és elvándorlások viszonyát mutatja.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más
erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások
megfelelő inputot adnak):

Munkaerőpiaci vonzáskörzet

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

vándorlási egyenleg

Az odavándorlási és elvándorlási arányszám különbsége a belső vándorlási egyenleg, amely azt mutatja
meg, hogy egy adott település népessége valamely
évben hány ezrelékkel nőtt vagy csökkent a belső
vándorlás következtében.

országos összehasonlító adat:
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható?
Összehasonlítási és benchmark lehetőségek
bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:
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adatok forrása:

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.3.4 Egyén - Életminőség - Lakhatás
Erőforrás rövid definíciója:

A lakhatás a lakásviszonyokat, a lakások felszereltségét tükröző fogalom. Lakás az olyan összefüggő helyiségcsoport,
amely a helyiségei; közművesítettsége; melegvíz-ellátása; és fűtési módja alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más
erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és
szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek mondható?
Összehasonlítási és benchmark lehetőségek
bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

komfort nélküli lakott lakások aránya

Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos
lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű
lakószobával és főzőhelyiséggel, WC használatával és egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint a vízvétel lehetősége biztosított.

KSH

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Egy főre jutó lakóterület

A lakásállomány, lakóterület és az állandó népesség hányadosaként kerül kiszámításra

KSH

országos összehasonlító adat:

Egy főre jutó lakóterület: 23.36 m2

egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:

Egy főre jutó lakóterület értéke településméret kategóriánként: aprófalu (500 fő alatti)
38,59; kistelepülés (501-2000 fő) 18,68; falu (2001-5000 fő) 11,87; kisváros (500110000 fő) 9,52; középváros (10001-50000 fő) 7,08; nagyváros (50001 fő felett) 4,50 .
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5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.3.5 Egyén - Életminőség - Közbiztonság
Erőforrás rövid definíciója:

A társadalmi együttélés jogilag oltalmazott állapota. A közbiztonság szűken értelmezve a személy- és vagyonbiztonságot jelenti,
melyet a bűncselekmények veszélyeztetnek.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden
erőforrás esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

bűncselekmények száma

(regisztrált bűncselekmények száma/állandó lakosok száma)*1000

TEIR, T-STAR

országos összehasonlító adat:

Átlagosan településenként 104 a regisztrált bűncselekmények száma egy évben. 10.000 lakosra vetített arány 258 regisztrált bűntett.

egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:
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5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.2.4. Társadalmi tőke erőforrások kataszterminta lapjai
IV.1 Közéleti részvétel (részvételi hajlandóság)

Erőforrás rövid definíciója:

A közéleti részvétel dimenziójában egyrészt a helyi társadalom civil és politikai aktivitását mérjük fel különböző indikátorok
segítségével. Másrészt arra keressük a választ, hogy a helyi lakosok mennyire érzik azt, hogy befolyásolni képesek a helyi
közügyek alakulását. A civil társadalom ereje, illetve az állampolgárok minél magasabb arányú részvétele a közügyekben mindenképpen fontos erőforrása a helyi társadalmaknak.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal
mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

komplex mutató, amely megmutatja egy településen élők részvételi hajlandóságát

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám1:

választásokon (helyi, országos,
európai uniós) való részvételi
arány

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám2:

mutatószám neve:

mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám3:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám4:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám5:
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mond-

adatok forrása:
nem elérhető

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
Országos Választási Iroda

számítás módja (ha összetett mutató):

Induló polgármesterek száma

adatok forrása:
Országos Választási Iroda

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Politikai/közéleti érdeklődés

Több kérdés a kérdőívben

Településen lefolytatott reprezentatív lekérdezés

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Civil részvétel

Több kérdés a kérdőívben

Településen lefolytatott reprezentatív lekérdezés

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Közéleti/politikai hatékonyság

Több kérdés a kérdőívben

Településen lefolytatott reprezentatív lekérdezés

országos összehasonlító adat:

Az Választási Iroda adatai szerepelhetnek, mint egyéb országos és régiós adatok; a
2014-es parlamenti választásokon a választásra jogosultak 46,6%-a vett részt. Jellem-
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5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

IV.1 Közéleti részvétel (részvételi hajlandóság)
ható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás
esetében):

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:

zően a legmagasabb részvételi arány Budapesten és a nyugati országrészen tapasztalható. Településtípusonkénti besorolás alapján a legmagasabb a nagyvárosokban a részvételi arány: 64,23%; ezt követi az aprófalvak: 62,07%; középvárosok: 61,59%; kisvárosok és a többi falu esetében 57% körüli értéket találunk.

külföldi jó gyakorlatoknál, más országokban mért érték:
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5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

IV.2 Bizalom
Erőforrás rövid definíciója:

Pszichológiai eredetű, egy egyéni érzés- és gondolatvilágot ír le, amely a gyanakvás és a bizalmatlanság ellentételeként ragadható meg.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):
mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám1:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám2:

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark
lehetőségek bemutatása (amennyiben
lehetséges, valószínűleg nem minden
erőforrás esetében):

számítás módja (ha összetett mutató):

komplex mutató, amelyben
meghatározódik a településen
élők bizalma

adatok forrása:
nem elérhető

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Személyközi Bizalom

Több kérdés a kérdőívben: pl. Településen élők egymás
iránti bizalma + A településen élők bizalma a nem településen élők felé

Településen lefolytatott reprezentatív lekérdezés

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Intézményi Bizalom

Több kérdés a kérdőívben: pl. A településen élők bizalma
az egyes helyi intézményekben

Településen lefolytatott reprezentatív lekérdezés

országos összehasonlító adat:
egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:

Nem találhatóak hasonló referenciaadatok, mivel a kérdőív kérdései nem összehasonlíthatóak egyéb más lekérdezésekkel.

külföldi jó gyakorlatoknál
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5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

IV.3 Helyi közügyekkel kapcsolatos attitűdök
Erőforrás rövid definíciója:

A helyi szintű intézményi működéssel, fejlesztési beavatkozásokkal kapcsolatos elégedettséget jelenti, amely különböző indikátorok segítségével mérhető.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás
esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Helyi elégedettség

Több kérdés a kérdőívben: pl. Helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség; Település
fejlődésével való elégedettség

Településen lefolytatott reprezentatív
lekérdezés

országos összehasonlító adat:
egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:

Nem találhatóak hasonló referenciaadatok, mivel a kérdőív kérdései nem összehasonlíthatóak egyéb más lekérdezésekkel.

külföldi jó gyakorlatoknál, más
országokban mért érték:
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5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

III.2.5. Települési (helyi) adottságok kataszterminta lapjai
V.1 A hely kellemessége
Erőforrás rövid definíciója:

Az adott településen fellelhető közszolgáltatások és egyéb intézmények vizsgálata.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más
erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások
megfelelő inputot adnak):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és
szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és
szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és
szükséges):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Közszolgáltatás-csomag

Az intézményi ellátottság esetében 35 szolgáltatás,
illetve szolgáltató intézmény meglétét (van/nincs) vizsgálható települési szinten, súlyozás nélkül, minden meglévő szolgáltatás „1” értéket kapott.

KSH

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

helyben elérhető közszolgáltatások

számított, a fentihez hasonló módszer alapján

KSH

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

helyi igényekhez igazodó
szolgáltatáscsomag

számított, a fentihez hasonló módszer és lakossági,
vállalkozói kérdőív alapján

KSH és Lakossági, településvezetői lekérdezés

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Településkategória átlagához
viszonyított közszolgáltatáscsomag

számított, a közszolgáltatás-csomagot a települési átlagokhoz viszonyítjuk.

KSH

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Településkategória átlaga az
elérhető közszolgáltatások
terén

számított

KSH

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
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V.1 A hely kellemessége

Településkategória átlagához
viszonyított szolgáltatáscsomag

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható?
Összehasonlítási és benchmark lehetőségek
bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás esetében):

Amennyiben az adatok nem teszik lehetővé a pontos
értékek meghatározását; abban az esetben célravezetőbb kategóriákat képezni az átlagos szolgáltatáscsomagról, amelyek a településkategóriákon elérhetőek. A
legegyszerűbb
kategória-képzés:
településkategória
átlagánál alacsonyabb (az átlag és a szórás különbsége
alapján); átlagos ellátottság; átlagon felüli ellátottság.

országos összehasonlító adat:
egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:

Az egyes településkategóriák átlagos értéke: - aprófalu (500 fő alatt) 5,3972; - kistelepülés (501-2000 fő) 11,6912; - falu (2001-5000 fő) 17,3234; - kisváros (500110000 fő) 24,0652; - középváros (10001-50000 fő) 29,9055; - nagyváros (50001 fő
felett) 33,6316.
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V.2 Közlekedés-földrajzi helyzet
Erőforrás rövid definíciója:
Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

A települések helyzete az országos gazdasági kapcsolatok lebonyolítására szolgáló hálózatban.
Szinergiát mutat a járművek számával, az infrastruktúra különböző mutatóival. Ebben az esetben az ismétlődések elkerülése
végett a távolságok kiszámításával közelítettük ezt a pozícióját a településnek.
mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Közúti elérhetőség

az autópálya felhajtó távolságával közelítettük, melyet
lásd lejjebb.

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Transzmodális elérhetőség
mutatószám neve:

adatok forrása:

adatok forrása:
nem érhető el adat

számítás módja (ha összetett mutató):

Autópálya felhajtó távolság

adatok forrása:
TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Reptér távolsága

km alapon hasonlítja össze a település és a legközelebbi
repülőtér távolságát

KSH

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Budapest távolsága
mutatószám neve:

KSH
számítás módja (ha összetett mutató):

Járásszékhely távolsága

adatok forrása:
saját számítás

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Megyeszékhely távolsága

km alapon hasonlítja össze a település és a legközelebbi
megyeszékhely távolságát

saját számítás

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
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V.2 Közlekedés-földrajzi helyzet

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás
esetében):

Közös önkormányzati hivatali
központ távolsága

Közös hivatali székhely, vagy tagtelepülési státusz vizsgálata

KSH

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Tömegközlekedés intenzitása

járatsűrűség

menetrendek.hu

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Legközelebbi határátkelő
távolsága

saját adatgyűjtés szükséges

országos összehasonlító adat:
egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:
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V.3 Intézményi ellátottság
Erőforrás rövid definíciója:

Helyben elérhető szolgáltatások, közintézmények megléte.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

A kellemesség során is ezeket a mutatókat vizsgáljuk, mivel ezek jellemzik leginkább a helyi intézményi adottságokat.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése
(ha van és szükséges):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Közszolgáltatás-csomag

Az intézményi ellátottság esetében 35 szolgáltatás, illetve
szolgáltató intézmény meglétét (van/nincs) vizsgáltuk települési szinten, súlyozás nélkül, minden meglévő szolgáltatás 1
értéket kapott.

KSH

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

helyben elérhető közszolgáltatások

számított, a fentihez hasonló módszer alapján

KSH

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

helyi igényekhez igazodó
szolgáltatáscsomag

számított, a fentihez hasonló módszer és lakossági, vállalkozói
kérdőív alapján

KSH és Lakossági, településvezetői lekérdezés

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Településkategória átlagához viszonyított közszolgáltatás-csomag

számított

KSH

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

számított

KSH

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Településkategória átlagához viszonyított szolgáltatás-csomag

számított

KSH

mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése Településkategória átlaga az
(ha van és szükséges):
elérhető közszolgáltatások
terén
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése
(ha van és szükséges):
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyi-

országos összehasonlító adat:
egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jel-
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V.3 Intézményi ellátottság
ben lehetséges, valószínűleg nem minden
erőforrás esetében):

lemző érték:
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V.4.1 Hálózati potenciál - Városhálózati pozíció
Erőforrás rövid definíciója:
Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

A településhierarchiában elfoglalt pozíció; amely kitér a centrális helyzet és a hálózati súly minősítésére is.
A pozíció értékelése lehetőséget biztosít az egyes munkaerő-piaci körzetekhez való tartozás bemutatására, illetve a valós
centrális pozíciókat birtokló városok kiszűrésére.
mutatószám neve:
Státusz
mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás
esetében):

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
saját adatgyűjtés

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
Lekérdezésben elhelyezett kérdések,
valamint KSH és TEIR adatok alapján

Hálózati súly

országos összehasonlító
adat:

Hazánkban 346 város található, amelyben közigazgatási pozíció alapján megkülönböztetünk
fővárost, megyei jogú városokat, megyeszékhelyeket, járásszékhely városokat és „sima” városokat. A hálózati súly egyrészt vizsgálja a munkaerő-piaci körzeteket, az ingázási és demográfiai adatokat, az intézményi környezetet stb.

egyes területegységeken,
bizonyos típusú településeken jellemző érték:

Vizsgálható a városok közigazgatási státuszán felüli tényleges csomóponti szerepköre is, és az
ellátotti (kiszolgált) állampolgárok számával közelíthető; pl. Böhönye – nem csomóponti szerepkörű, Marcali csomóponti szerepkörű, ahol az ellátottak száma meghaladja a 10.000-et.
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V.4.2 Hálózati potenciál - Munkaerő-vonzáskörzet pozíció
Erőforrás rövid definíciója:

Általánosságban egy térelem körül lehatárolt térség, melyben egy vagy több társadalmi, gazdasági mozgás, áramlás konkrét céllal
az adott térelem felé irányul (ingázó munkaerő, vásárolni vagy éppen eladni bejárók stb.). Funkcionális Várostérségek megközelítés is egy lehetséges vonzáskörzeti pozíció megadására irányul.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal (csak ha a
háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

Városok esetében jelentős összhang mutatkozik a státusz – közigazgatási pozíció – és a munkaerő vonzáskörzet között.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):

Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amenynyiben lehetséges, valószínűleg nem
minden erőforrás esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
Pénzes – Molnár - Pálóczi, 2014 felmérése
alapján

Központ-e
mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Beingázók száma

számított

Népszámlálás

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Ingázási egyenleg

számított

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

gazdasági szereplők ágazati
kapcsolatai
számítás módja (ha összetett mutató):

Településkategória átlaga az
elérhető közszolgáltatások
terén

számított

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Településkategória átlagához viszonyított szolgáltatás-csomag

számított

egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:

adatok forrása:
Mélyinterjú, reprezentatív ágazati vagy
vállalkozói felmérés

mutatószám neve:

országos összehasonlító adat:

KSH-TEIR

adatok forrása:

adatok forrása:

Az elingázó foglalkoztatottak aránya országosan 34,0% (2011-ben).
A Népszámlálási adatok alapján az elingázók aránya Közép-Dunántúlon a legmagasabb 45,4%;
a legalacsonyabb Dél-Alföldön: 25,0%.
Dél-Dunántúl: 34,0; Észak-Magyarország: 40,8; Észak-Alföld: 30,0; Közép-Magyarország: 30,4;
Nyugat-Dunántúl: 41,5%.
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V.4.3 Hálózati potenciál - Innovációs hálózat
Erőforrás rövid definíciója:

Az erőforrások kooperatív, kollektív cselekvéses, bi- vagy multilaterális kapcsolatokon keresztüli újfajta, hálózatos szerveződési
formában történő kombinációja, kölcsönös megosztása, kiegészítése a gazdaság, a tudomány és civil szféra szereplői között, új
vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek, eljárások, és módszerek kialakítása és elterjesztése érdekében.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):

Szabadalmak száma tekintetében átfedés tapasztalható, ezért inkább az oktatók, kutatók számával közelíthető ez az érték.

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amenynyiben lehetséges, valószínűleg nem
minden erőforrás esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Egyetemváros

dummy (igen/nem)

saját adatgyűjtés

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Kutatóintézetek, kutatóhelyek
léte

dummy (igen/nem)

saját adatgyűjtés

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Oktatók, kutatók száma
mutatószám neve:

TEIR
számítás módja (ha összetett mutató):

Egyetemi hallgatók száma

adatok forrása:
TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Szabadalmak száma

számított

TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Településkategória átlagához
viszonyított szolgáltatáscsomag

számított

országos összehasonlító adat:
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V.4.3 Hálózati potenciál - Innovációs hálózat

egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző
érték:

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma képzési hely szerint – érthetően – a közép- és
nagyvárosokra koncentrálódik; hasonlóan a felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók
száma is. Nagyvárosonként átlagosan 10760 hallgatóval és 1010 oktatóval számolhatunk.
Középvárosokban ez a szám jelentősen lecsökken: átlagosan 85 hallgató és 12 oktató található egy magyarországi középvárosban. A kisvárosokban a hallgatók száma 10 alatti, az
oktatók száma átlagosan 2 fő. A kisebb településeken számuk elhanyagolható.
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V.5 Környezeti állapot
Erőforrás rövid definíciója:

Mind a természetes, mind a mesterséges bennünket körülvevő világ.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Talajszennyezettség

OKIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Rekultivációs célra, kármentesítésre kijelölt területek aránya
mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

adatok forrása:
Településvezetői kérdésekből (Célzott
kérdések modul) kinyert adat

Barnamezős területek aránya
számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
Településvezetői kérdésekből (Célzott
kérdések modul) kinyert adat

Azonosított tájsebek léte
mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Rekreációs zöldterületek nagysága
mutatószám neve:

adatok forrása:
Településvezetői kérdésekből (Célzott
kérdések modul) kinyert adat

számítás módja (ha összetett mutató):

Talajvíz szennyezettség

adatok forrása:
OKIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Felszíni víztestek vízminősége
mutatószám neve:

adatok forrása:
Településvezetői kérdésekből (Célzott
kérdések modul) kinyert adat

számítás módja (ha összetett mutató):

mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

adatok forrása:

adatok forrása:
Vízügyi igazgatóság adatai, OKIR

számítás módja (ha összetett mutató):
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V.5 Környezeti állapot

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Ivóvízbázisok minősége

Használható közkutak aránya

Vízbázis veszélyeztetettségi térképek

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Lakossági elégedettség az ivóvíz
minőségével
mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Közműolló nagysága

adatok forrása:
KSH

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

A környezet minőségével való
lakossági elégedettség
mutatószám neve:

adatok forrása:
Mélyinterjú, reprezentatív ágazati vagy
vállalkozói felmérés

számítás módja (ha összetett mutató):

Levegőminőség

adatok forrása:
LAIR adatbázis

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Országos átlaghoz viszonyított
szennyezettség
mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

mutatószám neve:

adatok forrása:
Mérőhelyekről beszerezhető adat

A légszennyezettségi kitettség

adatok forrása:
nem beszerezhető

számítás módja (ha összetett mutató):

Egészségügyi határérték feletti
napok száma
mutatószám neve:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Lakossági lekérdezés

adatok forrása:
nem beszerezhető

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
Településvezetői kérdésekből (Célzott
kérdések modul) kinyert adat

Zajszennyezés mértéke
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V.5 Környezeti állapot
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése
(ha van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése
(ha van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése
(ha van és szükséges):
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden
erőforrás esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

gazdasági szereplők ágazati
kapcsolatai

adatok forrása:
Mélyinterjú, reprezentatív ágazati vagy
vállalkozói felmérés

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Településkategória átlaga az
elérhető közszolgáltatások terén

számított

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Településkategória átlagához
viszonyított szolgáltatáscsomag

számított

országos összehasonlító adat:
egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző érték:
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V.6 Látkép, tájkép
Erőforrás rövid definíciója:

Az emberi környezet sajátos megjelenülési formája.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):
mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

számítás módja (ha összetett mutató):

Településképpel való elégedettség

Lakossági, vállalkozói, turisztikai lekérdezés

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Tájhasználat változás intenzitása
mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Zöldterületek fogyásának mértéke

GIS környezetben alaptérkép alapján számított
változás, településhálózatra bontva. (Legalább 2s kategóriából 1-be történő átsorolás)

CORINE

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
Településvezetői kérdésekből (Célzott
kérdések modul) kinyert adat

Azonosított tájsebek
mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Védett területek nagysága

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

számítás módja (ha összetett mutató):

Településképileg védett területek
mutatószám neve:

adatok forrása:
KSH

mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

adatok forrása:
CORINE

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

adatok forrása:

adatok forrása:
Településvezetői kérdésekből (Célzott
kérdések modul) kinyert adat

számítás módja (ha összetett mutató):
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V.6 Látkép, tájkép
Helyi védettséget élvező területek
mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

számítás módja (ha összetett mutató):

Műemlékvédelem alatt álló
terület

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése
(ha van és szükséges):
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark
lehetőségek bemutatása (amennyiben
lehetséges, valószínűleg nem minden
erőforrás esetében):

adatok forrása:
Településvezetői kérdésekből (Célzott
kérdések modul) kinyert adat

mutatószám neve:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Településvezetői kérdésekből (Célzott
kérdések modul) kinyert adat

számítás módja (ha összetett mutató):

Természeti védettséget élvező
területek
mutatószám neve:

adatok forrása:
Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyi Helyettes Államtitkárság

számítás módja (ha összetett mutató):

Zöldterületek fogyásának mértéke településkategóriás átlagban
országos összehasonlító adat:
egyes területegységeken, bizonyos
típusú településeken jellemző
érték:
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V.7 Települési fejlettség
Erőforrás rövid definíciója:

A fejlettség és az elmaradottság a települések esetében elkerülhetetlen kettősség; egyik sem fejezhető ki egyetlen mutatóval,
többdimenziós és többmutatós fogalom. Értelmezhető a jövedelmi/gazdasági, demográfiai, jóléti fejlettség.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa más erőforrásokkal (csak ha a
háttérkutatások megfelelő inputot
adnak):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése (ha van és szükséges):
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás településen mért szintje milyennek

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Települési gazdasági erő

Kiszámításra került a települések részesedése saját
megyéjük adóköteles jövedelmeiből, a helyi adók volumenéből és a regisztrált vállalkozások számából, majd a
kapott részesedések átlaga alapján meghatározásra
került minden település becsült GDP-je, amit a modell
egyrészt abszolút volumenben, másrészt az adott megyei és a járási GDP arányában mutat meg.

Lőcsei Hajnalka, Nemes Nagy József
2003

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Településre, térségre vetített jövedelmi adatok
mutatószám neve:

KSH
számítás módja (ha összetett mutató):

Helyi aktorok által szabadon
elkölthető jövedelem
mutatószám neve:

Gfk vásárlóerőparitásos adatai
számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:
105/2015 sz. kormányrendelet alapján
komplex mutató szerinti besorolás

Fejlett-fejletlen besorolás
mutatószám neve:

adatok forrása:

számítás módja (ha összetett mutató):

Zöldterületek fogyásának
mértéke településkategóriás
átlagban

adatok forrása:
CORINE

országos összehasonlító adat:
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V.7 Települési fejlettség
mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amenynyiben lehetséges, valószínűleg nem
minden erőforrás esetében):

egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:
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V.8 Gazdasági szerkezet
Erőforrás rövid definíciója:

A gazdasági szerkezet megmutatja, hogy mekkora az egyes gazdasági ágazatok részesedése a javak előállításában.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal

Erőforrás számszerűsítéséhez használt mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

Erőforrás számszerűsítéséhez használt helyettesítő mutatószám megnevezése (ha
van és szükséges):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Tartósan nyilvántartott álláskeresők száma

adatok forrása:
KSH

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Foglalkoztatottak aránya ágazatonként

Foglalkoztatás megoszlása a három nagy gazdasági szektor szerint (primer, szekunder, tercier)

TEIR

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Bejegyzett vállalkozások ágazati
megoszlása

Vállalkozások megoszlása a három nagy gazdasági
szektor szerint (primer, szekunder, tercier)

KSH

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Helyi/társasági adóbevétel ágazatonként

Vállalkozások megoszlása a három nagy gazdasági
szektor szerint (primer, szekunder, tercier)

saját számítás

országos összehasonlító adat:
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges,
egyes területegységeken, bizonyos
valószínűleg nem minden erőforrás esetében): típusú településeken jellemző érték:

170/193. oldal

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

V.9 Biodiverzitás

Erőforrás rövid definíciója:

Az élővilág sokfélesége. A fogalom több szinten értelmezhető, egyaránt jelenti a Földön előforduló élőhelyek sokféleségét, a
fajok összességét, a fajon belüli genetikai változatosságot, de egy kisebb területen belül is értelmezhető.

Az erőforrás szinergiája vagy konfliktusa
más erőforrásokkal (csak ha a háttérkutatások megfelelő inputot adnak):
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:
Erőforrás számszerűsítéséhez használt
mutatószám:

Erőforrás számszerűsítéséhez használt
helyettesítő mutatószám megnevezése
(ha van és szükséges):
Erőforrás minősítése - az adott erőforrás
településen mért szintje milyennek mondható? Összehasonlítási és benchmark lehetőségek bemutatása (amennyiben lehetséges, valószínűleg nem minden erőforrás
esetében):

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

Faj és egyedszámok

adatok forrása:
nem elérhető

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Helyi védett területek változása

számított

TEIR és CORINE adatai alapján

mutatószám neve:

számítás módja (ha összetett mutató):

adatok forrása:

Helyi/védett területek aránya

országos összehasonlító adat:
egyes területegységeken, bizonyos típusú településeken jellemző érték:
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III.3. AZ

ERŐFORRÁSOK KOMPLEX ÉRTÉKELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LAKOSSÁGI LE-

KÉRDEZÉS KÉRDŐÍV MINTÁJA

A helyi erőforrás-térképezés során a helyi erőforrások lehető legteljesebb mértékben történő település-specifikus értékeléséhez szükséges lehet központi és helyi önkormányzati nyilvántartásokban nem szereplő adatok begyűjtésére is. Ilyen adat például
a helyi lakosság véleménye és elvárásai. Az alábbi kérdőív az erőforrás-modell logikájára építve a lakossági vélemények strukturált lekérdezését támogatja.

KÉRDŐÍV

A kérdőív név nélküli, a válaszadás önkéntes!
1. Különböző szervezeteket sorolunk fel, kérem, jelölje meg mindegyik esetében, hogy mennyire bízik bennük!
Mindegyik esetében jelölje be „X”-szel azt a kockát, amelyik leginkább mutatja
az Ön véleményét!
SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!

Az önkormányzati hivatalban
A rendőrségben

A polgárőrségben
A képviselő testületben
A polgármesterben
A járási hivatalban
A kormányhivatalban
A jegyzőben
A megyei önkormányzatban
A helyi akciócsoportban (HACS)

Teljes
mértékben

Valamenynyire

Nem
igazán

Egyáltalán
nem

Nem
tudom

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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□
□
□

A helyi civil szervezetekben
A helyi egyházi szervezet(ek)ben
A helyi (önkéntes) tűzoltókban

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

2. Most különböző emberekkel kapcsolatban kérem, hogy jelölje meg, mennyire
bízik meg bennük!
Mindegyik esetében jelölje be „X”-szel azt a kockát, amelyik leginkább mutatja
az Ön véleményét!
SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!

A szomszédaiban
Az utcában lakókban
A településen lakókban
A szomszéd településeken
élőkben

Teljes
mértékben

Valamennyire

Nem
igazán

Egyáltalán
nem

Nem
tudom

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

3. Vállal-e Ön valamilyen közösségi feladatot, közéleti szerepet a településen?
(Tagja-e valamilyen egyesületnek, civil szervezetnek, önkormányzatnak, egyházközségi képviselőtestületnek?)

Igen
Nem

□
□

3. a. Ha igen, akkor nevezze meg a feladatot, intézményt, szervezetet:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

4. Ismeri-e a következőkben felsorolt helyi civil szervezeteket?
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Ismerem

Nem ismerem

….. Alapítvány

□

□

….. Egyesület

□

□

…… Egyesület

□

□

…… Egyesület

□

□

…… Közössége

□

□

…… Sportegyesület

□

□

……. Közhasznú Egyesület

□

□

Stb.

□

□

5. Mennyire érdekli Önt a helyi politika, a helyi közügyek alakulása?
Jelölje be „X”-szel azt a kockát, amelyik leginkább mutatja az Ön véleményét!
Nagyon érdekel

Eléggé érdekel

Alig érdekel

Egyáltalán
nem érdekel

Nem tudom

□

□

□

□

□

6. Véleménye szerint az ön településén az Önhöz hasonló emberek mennyire
tudnak beleszólni abba, hogy az önkormányzat mit csinál?
Jelölje be „X”-szel azt a kockát, amelyik leginkább mutatja az Ön véleményét!
Teljes mértékben

Valamennyire

Nem igazán

Egyáltalán
nem

Nem tudom

□

□

□

□

□
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7. Ön szerint mennyire törődnek a helyi vezetők azzal, hogy az Önhöz hasonló
emberek mit gondolnak?”
Jelölje be „X”-szel azt a kockát, amelyik leginkább mutatja az Ön véleményét!

Teljes mértékben

Valamennyire

Nem igazán

Egyáltalán
nem

Nem tudom

□

□

□

□

□

8. Véleménye szerint kinek mekkora a felelőssége a település fejlődésében? Jelölje a megfelelő kockákban „X”-szel véleményét az egyes szereplők esetében!

Térségi országgyűlési képviselő
Magyar kormány
Helyi önkormányzati hivatal
Helyi

képviselő-testület

Polgármester
Jegyző
Helyi lakosok
Helyi vállalkozások
Külső befektetők
Megyei önkormányzat
Kormányhivatal
Járási hivatal

Jelentős

Nagy

Kicsi

Nincs felelőssége

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

9. Mindent egybevetve mennyire elégedett a település jelenlegi helyzetével/fejlettségével?
Teljes mértékben

Valamennyire

Nem igazán

Egyáltalán
nem

Nem tudom

□

□

□

□

□

175/193. oldal

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

10. Kérem, soroljon fel 3 pozitív, jó dolgot, ami hirtelen eszébe jut a településről!
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………

11. Kérem, most soroljon fel 3 negatív, rossz dolgot, ami hirtelen eszébe jut a
településről!
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
12. Most arra szeretnénk kérni Önt, hogy jelölje egyenként, hogy a következőkben felsoroltakkal mennyire elégedett!
Mindegyik esetben jelölje be „X”-szel azt a kockát, amelyik leginkább mutatja
az Ön véleményét!
SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!

Az önkormányzati hivatal munkájával
A képviselőtestület munkájával
A polgármester munkájával
A
közműszolgáltatásokkal
szennyvíz, áram, gáz)

(víz,

A helyi közterületek állapotával (parkok, játszóterek)
A helyi közutak állapotával (árkok,
járdák, kerékpárutak, stb.)
A hulladékszállítással
A helyi közbiztonsággal
A helyi környezet állapotával
A településképpel (tájkép, látkép,
épített környezet látványa) összességében
Az ivóvíz minőségével

Teljes
mértékben

Valamenynyire

Nem
igazán

Egyáltalán
nem

Nem
tudom

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

□

□

□

□
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13. Most arra kérem, hogy általában véve az önkormányzati helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatban írja le a véleményét. (Összefoglalóan közszolgáltatások alatt
a következőket értjük: Óvodai ellátás, Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, Védőnői
ellátás, Család- és gyermekjóléti szolgálat, Család- és gyermekjóléti központ, Bölcsőde,
Családi napközi, Gyermekek átmeneti otthona, Családok átmeneti otthona, Gyermekétkeztetés, Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Idősek nappali ellátása, Fogyatékosok nappali intézménye, Demens személyek nappali ellátása, Idősek otthona (ápolást,
gondozást biztosító intézmény), Hajléktalanok átmeneti szállása, Közművelődési feladatellátás, Ivóvízzel kapcsolatos szolgáltatások, Szennyvízzel, csapadékvízzel kapcsolatos
szolgáltatások)
Tehát mennyire elégedett a közszolgáltatások...

… minőségével
… körével, elérhetőségével
… árával

Teljes
mértékben

Valamennyire

Nem
igazán

Egyáltalán
nem

Nem
tudom

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

14. Kérem, soroljon fel maximum három olyan korábbi helyi fejlesztést, amivel
elégedett!
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
15. Kérem, most soroljon fel három olyan korábbi helyi fejlesztést, amivel nem
elégedett!
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
16. Az Ön neme:
Férfi

□

Nő
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17. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?
Kevesebb, mint 8 általános
8 általános
Szakmunkásképző

□
□
□

Középiskolai érettségi
Főiskola
Egyetem

18. Ön dolgozik?

Igen
Nem

□
□
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CSAK AKKOR, HA NEM DOLGOZIK! EGYÉBKÉNT UGORJON A 20-RA!
19. Ön jelenleg:

Nyugdíjas
GYES-en,
lévő

GYED-en

Munkanélküli
Tanuló
Háztartásbeli
Egyéb eltartott
Nem tudom

□
□
□
□
□
□
□

CSAK AKKOR, HA DOLGOZIK!
20. Mi az Ön foglalkozása?
Vállalkozó
Alkalmazásban
vezető

lévő

Alkalmazásban
lévő
értelmiségi (diplomás)
Alkalmazásban
egyéb szellemi

lévő

Szakmunkás
Segéd- és betanított
munkás, mezőgazdasági fizikai munkás
Egyéb
Nem tudom

□
□
□
□
□
□
□
□

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZOLT A KÉRDÉSEINKRE!
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III.4. ADATGYŰJTÉSI SEGÉDLET A TEIR ÉS A KSH ADATBÁZISAIHOZ
A részletes adatgyűjtési segédletben az erőforrás-térképezési modellbe beépített tucatnyi
adatbázis közül azon a két adatbázis használata kerül bemutatásra, amely a legszélesebb körű adatokat tartalmazza, könnyen kezelhető (különösebb szaktudás és előképzettség nélkül is) és az erőforrás-térképezés manuális lefolytatásához szükséges
beszerezhető információk többségét tartalmazza.
Vélhetően a helyi önkormányzatok körében eleve a leggyakrabban és legszélesebb körben használt információforrás a települési, nem önkormányzat által tárolt, kezelt adatokról a Központi Statisztikai Hivatal28, KSH területi adatait29 tartalmazó adatbázisai, kiadványai (interaktív grafikonok, területi kiadványok, Tájékoztatási Adatbázis). Ezek közül is a
Tájékoztatási Adatbázis30 használható a manuális erőforrás-térképezéshez a legszélesebb
körben (települési adatokat és idősorokat tartalmaz), ezért itt most ezt kerül bemutatásra.
A másik itt leírásra kerülő, talán kevéssé ismert információforrás a Lechner Tudásközpont31 által kezelt Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 32,
a TeIR. A TeIR jórészt beépíti a KSH települési adatait is, így maga a modell is döntően
erre az adatbázisra tudott támaszkodni, ezért a részletes bemutatás során ennek használata is felvázolásra kerül.
A többi adatrendszerből már csak egy-egy, vagy néhány adat, információ nyerhető ki
településenként, ami lényegében adatkikéréssel, vagy az erőforrás-kataszterben való
egyszerű adatrögzítéssel is megoldható. A szakágazati adatsorok ugyanakkor sok esetben már speciális szaktudást is igényelnek az adatok, mérőszámok, kategóriák stb. értelmezéséhez, így sokszor elkerülhetetlen lehet külső, ágazati szakértő vagy statisztikus
igénybevétele.

III.4.1. TEIR adatgyűjtési segédlet
A TeIR használata Ügyfélkapus regisztrációt igényel a felület használójától. Ennek birtokában lehet regisztrálni a felületre magára. Az adatbázis a www.teir.hu oldalon található.
Az Ügyfélkapus bejelentkezés után ugyanaz a kezelő felület jelenik a TeIR honlapján,
mint a nem regisztrált látogató számára, viszont az akkor zöld színnel jelzett ikonok és a
mögöttük lévő funkciók is elérhetővé válnak. A modell mögötti adatbázis jelentős része
az interaktív elemző segítségével került legyűjtésre (28. ábra).

28
29
30
31
32

http://www.ksh.hu/
http://www.ksh.hu/teruleti
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=T
http://lechnerkozpont.hu/
https://www.teir.hu/
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28. ábra: A TeIR nyitó oldala
(Forrás: www.teir.hu)

Az „Interaktív elemző” ikonra kattintás után egy felugró ablak jelenik meg (29. ábra),
amely 4 részre különül el. Baloldalon jelenik meg azon adatbázisok sora, melyek adatokat szolgáltatnak a TeIR rendszerének (1). Jobb oldalon felül (2) a kiválasztott adatsorok
láthatók. Ezek közül a rendszerre egyszerre csak 20 db-t enged kiválasztani, így a következő adatsorokat csak egy újabb körben lehet letölteni. Ez alatt helyezkedik egy gördülő
menüsor (3), ahol kiválasztható, hogy milyen területi, vagy közigazgatási egységre szeretnénk az adatokat letölteni. Mellette azok a képletek láthatók, melyek az exportálást,
azaz adatok kimentését segíthetik. A 4-es számmal jelölt területre kell azt a kifejezést
beírni, ami az adatok exportáláshoz szükséges, amely a későbbiekben egy példa segítségével bemutatásra kerül.
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2
1

3
4

29. ábra: A TeIR Interaktív elemző modulja
(Forrás: www.teir.hu)

Egy egyszerű adatkikérés során az adott területi egységre (pl. saját település) készül
összesítés. A TeIR rendszerében alapjában véve öt közigazgatási szintre találhatók általában adatok:






Települési (a legalacsonyabb)
Kistérségi, járási
Megyei
Régiós
Országos

Az időbeli összehasonlításokat sokszor nehezíthetik a települések körének, státuszának
változásai (pl. önállóvá váló település, várossá nyilvánítás), a térbeli referencia-adatokat
pedig a kistérségi-járási besorolások hektikussága. Mindezekre az idősorok képzése (több
évre lekérdezett adatok) során oda kell figyelni!
Az adatkörök azonban meghatározzák a területi szinteket is, vannak csak országos, csak megyei, csak városi stb. léptékben közölt adatok is! Az adatok kiválasztásakor
ezért figyelni kell arra, hogy települési szinten rendelkezésre áll-e az adott adatsor. A
modell és a kataszter csak a településsoros adatokkal operál, illetőleg a nagyobb léptékű
adatokat visszavetíteti települési szintre, vagy egyes esetekben a területi átlag adatot
tekinteti érvényesnek települési szinten is. Egy dinamikus szűrő segítségével lehetőség
van egy vagy több kívánt területi egységre (település, megye stb.) szűkíteni az adatlekérést. A felső menüsorban a súgótól jobbra az első gomb megnyomásával egy ablak ugrik
fel, ahol kiválaszthatók az adatgyűjtés szempontjából fontos területeket (30. ábra).
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30. ábra: Egy település kiválasztása a TeIR-ben
(Forrás: www.teir.hu)

Az adatok kimentéséhez első lépésként a kívánt adatokat kell megkeresni az adatok
között. Ehhez jó tudni, hogy ki az adatszolgáltató, de ezen információ hiányában az
egyes adatszolgáltatók adatköreinek tematikus áttekintése is segíthet. A kívánt adatokat
tartalmazó mappa nevére kattintva további lehetőségek is előkerülnek (pl. melyik évre
szeretnénk az adatot). A következő lépésben csak rá kell kattintani a kiválasztott adatkörre és a legyűjtendő adatot máris átsorolja a jobb felső oldalra (31. ábra). Itt kap egy
jelzést az ABC egy betűjével, ami majd a „Kifejezés” résznél lesz hasznos. Amit szem
előtt kell tartani, hogy egyszerre csak 20 adatot lehet kiválasztani és a jobb felső sarokba
pakolni.
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31. ábra: Egy konkrét adat kiválasztása a TeIR-ben
(Forrás: www.teir.hu)

A következő lépésben az adatok exportálásához, kimentéséhez szükséges kifejezést kell
megadni. Amennyiben egymás melletti oszlopokban akarjuk látni az adatokat, egy veszszővel elkülönített felsorolás szükséges pl. A, B (32. ábra). Ezt követően a „Generálás”
menüpontra kell kattintani, ahol több lehetőség közül lehet választani (33. ábra).




Kartogram > Térképi megjelenítés
Diagram
Riport, ahol a következő formátumok elérhetőek:
o HTML,
o CSV (vesszővel elválasztott értékek),
o Excel.

Egy sima adatmegtekintéshez elegendő lehet a HTML is, ilyenkor egy új böngészőablakban jeleníti meg a lekért adatokat (34. ábra). Amennyiben azonban további számításokat
szeretnénk végezni, célszerű lehet az Excel verziót igénybe venni, ahol az adatstruktúra
kinézetre hasonló lesz a HTML-hez, viszont a már megszokott Windows Office környezetben lehet az adatokkal operálni.

184/193. oldal

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

32. ábra: Adatkimentés a TeIR-ből
(Forrás: www.teir.hu)

33. ábra: Adatgenerálás a TeIR-ben
(Forrás: www.teir.hu)
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34. ábra: HTML formátumú adatriport a TeIR-ben
(Forrás: www.teir.hu)

A TeIR-ben lehetőség van komplexebb kifejezések megadására is. Amennyiben a keresett adat például nincs az adatbázisban, de más adatsorokból az képezhető (pl. összeadással), akkor erre is lehetőség van. A 35. ábra azt mutatja be, hogy a legfeljebb 18
éves népesség száma hogyan képezhető. Mint az az ábrán látható is a C+D+E+F+G a
„Kifejezésben” pont ezt a célt szolgálja. Ugyanitt népsűrűségi, egy főre eső stb. adatok is
kalkulálhatók azonnal, ekkor a „kifejezés” blokkba két adatsor hányadosa kerül.
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35. ábra: Összetett adatlekérdezés a TeIR-ben
(Forrás: www.teir.hu)

Amit érdemes szem előtt tartani, hogy az adatok összesítésnél a rendszer mindig a szűrés által megadott területi egységet fogja elsődlegesnek tekinteni (amennyiben van ilyen
beállítva), ennek hiányában mindig a görgető menüben kijelöltek alapján fog adatokat
exportálni.
A TeIR használata során hasznos segítség lehet a rendszer súgója, amely szintén lépésről
lépésre mutatja meg egy adott probléma megoldását (36. ábra), ahogyan a rendszert
működtető Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. kollégái is szívesen nyújtanak segítséget.
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36. ábra: A TeIR beépített súgója
(Forrás: www.teir.hu)
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III.4.2. KSH Tájékoztatási Adatbázis adatgyűjtési segédlet
A
Tájékoztatási
Adatbázis
mindenki
számára
szabadon
elérhető
a
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/ felületről. Itt az adatbázisok közül a Területi Statisztika
négyzetet kell választani, hiszen az a települési adatokat tartalmazó adatköröket integrálja.
Belépve a Tájékoztatási Adatbázis Területi Statisztikájába, négy opció közül lehet választani (37. ábra), melyek közül az első, az éves településstatisztikai adatok lehetnek a legszélesebb körben használható inputok

37. ábra: A KSH Tájékoztatási Adatbázis Területi statisztikai moduljának szerkezete
(Forrás: www.ksh.hu)

Az éves településstatisztikai adatokra kattintva egy letisztult felület várja a felhasználót
(38. ábra). A terület két nagy egységre bontható. A bal szélső oldalon (1) találhatók azok
az opciók, melyek elkészülendő táblázat formáját határozzák meg. Középen a terület
nagy hányadát lefedve (2) a mutatók listái sorakoznak, kategóriákba foglalva. A kategória elnevezése előtti üres négyzetet kipipálva a bennük szereplő összes adat megjelenítésre kerül, vagy azok egyenként is kiválaszthatók. Ehhez csak a plusz (+) jelre kell kattintani. A mutatók mögötti felületen megtekinthetők a kiválasztott adatok definíciói, illetve van tájékoztatás a KSH adatgyűjtési, adatképzési módszertanáról is. Középen legalul
található a megjelenítésre szolgáló gomb, amit akkor érdemes lenyomni, mikor már kiválasztottuk a legyűjteni kívánt adatokat, a megfelelő települési, térségi körben.

189/193. oldal

5. célterület: Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

1

2

38. ábra: Éves településstatisztikai adatok a Tájékoztatási Adatbázisban
(Forrás: www.ksh.hu)

A következőkben egy egyszerű próba-legyűjtés mutatja be az adatlekérés folyamatát.
A bal oldalon található opciók mindegyikénél lehetőség van keresésre, amennyiben nem
vagyunk bizonyosak a pontos megnevezésben, vagy hogy hol található meg a keresett
elem (39-42. ábra). A kis lefelé mutató nyílra kattintva előhozhatók az opciók.
Az „Elem kiválasztása” menüsorban lehetőségünk van a manuális megkeresésre, vagy a
keresőmezőbe a gépelés közben kiadott lehetőségek közül kiválasztani, és hozzáadni a
kívánt elemet.
A „Dimenzió áthelyezése” funkciónál a célnak és esztétikai elvárásoknak megfelelően
beállítható, hogy a letöltendő adatok milyen sor-oszlop eloszlásban jelenjenek meg
(ilyenkor az adott beállítási ponthoz sorolja át az adatot).
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39. ábra: Elem kiválasztás 1. lépés a Tájékoztatási Adatbázisban
(Forrás: www.ksh.hu)

40. ábra: Elem kiválasztás 2. lépés a Tájékoztatási
Adatbázisban

41. ábra: Elem kiválasztás 3. lépés a Tájékoztatási Adatbázisban

(Forrás: www.ksh.hu)

(Forrás: www.ksh.hu)
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42. ábra: Időszak választása a Tájékoztatási Adatbázisban
(Forrás: www.ksh.hu)

A kiválasztások után a megjelenítés gomb lenyomása a következő felületet adja (43. ábra). Itt lehetőség van az adatok különböző formákban való kimentésére. A TeIR rendszeréhez hasonlóan megtalálható az Excel és a grafikon, mint opció, viszont a térképi
megjelenítés nem minden esetben lehetséges, viszont akár PDF-ben is előállítható az
adatbázis. Az adatexport formáját annak fényében érdemes kiválasztani, hogy miként
kerül majd felhasználásra a legyűjtött adatkör. Mivel az adatokkal további számításokat
is kell végezni, így célszerű az Excel formátum választása.

43. ábra: A Tájékoztatási Adatbázis adatközlő felülete (Forrás: www.ksh.hu)
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