Tőkeelemek, erőforrások megnevezése
Természeti tőke
1. Föld
1. Mezőgazdasági hasznosítás
1. Szántó
2. Gyep (rét, legelő)
3. Szőlő
4. Gyümölcsös
5. Kertészet
6. Nádas
7. Erdő, egyéb erdősítés
2. Nem mezőgazdasági hasznosítás
1. Iparterület
2. Infrastruktúra
3. Zöldövezet
4. Lakóövezet
5. Vízfelület

A jelenlegi modellverzió elemzi?
Igen
Nem

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6. Szolgáltatások

Megjegyzés

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.

3. Felszín alatti vizek

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.

1. Termálvíz

X

2. Ásványkincsek

2. Ivóvíz bázisok

X

3. Talajvíz

X

A potenciálok rögzítése megtörtént, a modell azokat
használja, értékeli.
Adatsor híján a modell nem használja ezt az
információt.
Adatsor híján a modell nem használja ezt az
információt.

4. Nap

X, X

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

5. Szél

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.

6. Hőmérséklet

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.

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.

8. Biomassza

X

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

9. Hulladék

X

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

Klasszikus tőke
1. Dologi tőke

X

1. Immateriális javak

X

A helyben bejelentett szabadalmak számának
alakulását elemzi a modell

2. Fizikai tőke

X

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

2. Pénztőke

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.

Humán tőke

1. Az egyén
Társadalmi tőke
1. Bizalom

X

2. Helyi közügyekkel kapcsolatos attitűdök, elégedettség

X

Kérdőívezés, mélyinterjú-sorozat segítségével
beszerezhető adatok, ezekkel a modell nem dolgozik.
A Pilot programban az elkészített kérdőív tesztelése
lezajlott. A kérdőívezés eredményei a Szakértői
oldal on rögzíthetők az ott jelzett információk alapján,
az így feltöltött eredményekkel a modell tovább

X, X

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.

1. A hely kellemessége

X

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

1. Lakossági elégedettség a településsel, mint lakóhellyel

X

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

3. Részvétel

Települési sajátosságok, adottságok

2. Vállalkozói elégedettség a településsel, mint telephellyel

X

3. Turisták elégedettsége a településsel, mint üdülőhellyel

X

2. Közlekedés-földrajzi helyzet

2. Intézményi ellátottság

Vállalkozói lekérdezésből elérhető adatok.
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.

3. Hálózati pozíció
1. Városhálózati pozíció
2. Munkaerő-vonzáskörzeti pozíció

X
X

Státusz, hálózati súly
Ingázási adatok vizsgálata

3. Innovációs hálózat

X

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

4. 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.

5. Látkép, tájkép

X, X

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

6. Települési fejlettség

X

7. Biodiverzitás

X

8. Gazdasági szerkezet

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.
Az országos ökológiai hálózat adatainak használata a
modellben.
Foglalkoztatási és vállalkozási adatok szektorok
szerinti megoszlása, valamint munkanélküliségi
mutatók

