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Szerzőink
Jakobi Ákos PhD (1975): Terület- és településfejlesztő szakképesítésű geográfus,
geoinformatikus. 2007-ben védte meg doktori disszertációját „Hagyományos és új
területi különbségek az információs társadalomban” címmel. 1999-től az ELTE oktatója,
jelenleg a Regionális Tudományi Tanszék adjunktusa. 2009-ben a Magyar Regionális
Tudományi Társaság Kiváló Ifjú Regionalista díjjal tűntette ki. Főbb szakterületei a
társadalom és a gazdaság területi egyenlőtlenségeinek módszertani vizsgálata, a
térinformatika társadalomkutatási alkalmazásai, az információs társadalom területi
sajátosságainak kutatása.
Szabó Pál PhD (1971): Geográfus. Diplomaszerzés óta az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Regionális Földrajzi, majd Regionális Tudományi tanszékének
kutató-oktatója, jelenleg egyetemi adjunktus. Fő oktatási és kutatási területe Európa
regionális kérdései (regionális társadalom- és gazdaságföldrajza, területi beosztásai,
területi egyenlőtlenségei, regionális politikája), valamint regionális tudományi
szakkérdések. 2009-től MTA Bolyai-ösztöndíjas. Több mint 40 hazai és külföldi
tanulmány, konferenciacikk, könyvfejezet szerzője-társszerzője, 2 egyetemi tankönyv
alkotószerkesztője.
Szalkai Gábor PhD (1976): Geográfus. Az ELTE TTK Regionális Tudományi
Tanszékének adjunktusa. Fő kutatási területe a közlekedés és a társadalmi-gazdasági
folyamatok kapcsolata, elérhetőségi és forgalmi vizsgálatok végzése. E területeken
számos, a térségek lehatárolásával foglalkozó tanulmány kidolgozója, részben a VÁTI
(többek között az Országos Településhálózat Fejlesztési Koncepció megalapozása),
részben az MTA RKK megbízása alapján. A közúti forgalom folyamatait vizsgáló doktori
értekezését 2008-ban védte meg.
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Általános alapelvek
A járások területi lehatárolásához kapcsolódó szakmai javaslataink készítésekor nagyfokú
tudományos szabadságot élveztünk. A feladat végrehajtásának kereteit a következő tényezők
képezték:


a járásoknak a jelenlegi megyei beosztáshoz kell illeszkedniük



vizsgálatunknak csak a vidéki Magyarországra kell kiterjednie, Budapest nem szerepelt
elemzésünkben



olyan előkészítő anyag elkészítését várta megbízó, amelynek alapján döntési lehetősége
nyílik teljesen különböző elemszámú beosztások közül annak függvényében választani,
hogy a járási szinthez milyen funkció hozzárendelése mellett dönt.

Ennek alapján dinamikus modellek készítése mellett döntöttünk, hiszen csak ezzel a módszerrel
volt megoldható annak a bizonytalansági faktornak a kiküszöbölése, hogy a tervezés folyamán
bármikor szükség lehetett a célértékek módosítására. A feladatot két alapvető részre bontottuk,


a központok kijelölése, majd a



központhoz tartozó körzetek kijelölése

alapján jutottunk el a kidolgozott modellekhez.
Munkánk során figyelembe vettük a Bibó-féle alapelveket (ld. Dominkovits Péter – Horváth
Gergely Krisztián vizsgálat során készült tanulmányát), és ezeket a feladatnak megfelelő
súlyozással építettük be rendszerünkbe. Így központi jelentőségűnek tartottuk a Bibó által is
legfontosabbként aposztrofált optimális megközelíthetőség elvét, szemben az egységek
arányosságának elvével. A létrejövő nagy lakosságszámú járások esetében ugyanis
lehetségesnek tartjuk, hogy egy központtal működjön két járás is, az anyatelepülés és a
vonzáskörzet formálisan szétválasztható.

A központok kijelölése
A lehetséges járásközpontok kiválasztásához több statisztikai mutató felhasználásával egyedi, a
feladathoz szabott központpotenciál mutatót hoztunk létre. Olyan jelenségek kiválasztására
törekedtünk, amelyek különböző szempontokból ragadják meg a települések fontosságát,
azonban egyöntetűen utalnak arra, hogy egy település mennyire rendelkezik
központpotenciálokkal, ugyanakkor azt is érzékeltetni képesek, ha a reálfolyamatok eddig nem
vettek tudomást meglévő igények kielégítetlenségéről.
A komplex mutató négy alapvető témakört ölelt fel, így


a települések népessége



a településekhez rendelhető ingázási volumen



a meglévő közfunkciók száma



és a kereskedelmi egységekkel való ellátottság
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képezték fő csoportjainkat.

Népességszám
A települések népességszáma képezte a legalapvetőbb változónkat, hiszen egyértelmű, hogy
mind méretgazdaságossági, mind a már kiépített infrastruktúra szempontjából ezen települések
központtá tétele kell, hogy elsődleges célja legyen a koncepciónak. A már létező műszaki és
humán infrastruktúrára való alapozás, a helyben ellátható nagy lélekszámú népesség
egyértelműen e központok elsődleges bevonását kívánja meg. A népességszám alkalmazása
olyan szempontból is előnyös volt, hogy aktuális, 2010-es adatokra tudtuk építeni a modellt.

Ingázás
Ugyanez sajnos nem mondható el a következő figyelembe vett jelenségről, az ingázásról. A hazai
statisztikai rendszer az ingázás teljes körű felmérését a népszámlálások alkalmával teszi
lehetővé, ekkor van lehetőség az ingázás főbb adatainak települési szintű meghatározására. A
népszámlálás során felmért adatokon kívül megfelelő részletezettségű további adat ebben a
témában nem áll rendelkezésre. Jelen módszertan ezért a legutóbbi, 2001-es népszámlálás
adatain kellett alapuljon, aminek értelemszerű következménye, hogy az ingázási adatokból
levont következtetések a mai, 2011-es ingázási viszonyoktól minden bizonnyal eltérnek. Az
eltelt 10 év változásai az ingázás települések közötti mértékében, illetve arányszámaiban is
módosulásokat kellett, hogy okozzanak. Mivel azonban az ingázás területi struktúrájának
lényeges átrendeződése csak hosszabb időtávon feltételezhető, ezért a 2001-es népszámlálás
adatait alapvetően alkalmasnak tekintettük mind a központok kijelölésére, majd a munka
későbbi fázisában a vonzáskörzet-vizsgálatok tesztelésére is.
Az ingázási adatokat több eltérő módszer alapján vizsgáltuk, végül kettő modellre szűkítettük a
számukat, s ezek közül választottuk ki a számunkra megfelelőbb megoldást.
1. modell. Járásközpont-potenciál meghatározás az ingázási folyamatokban érintettek
(eljárók és bejárók) összesített létszáma alapján
Ez az eljárás abból az elképzelésből indul ki, hogy az ingázásban résztvevők számának abszolút
nagysága alkalmas a tényleges áramlási központok jellemzésére. Habár relatív értelemben
egyes, akár kisebb méretű települések is a szűkebb környezetük számára ingázási célpontokként
jelentkezhetnek (relatív ingázási központ), nagyobb területi léptékben vizsgálva egyre
meghatározóbbá válik a településméret szerepe, s következésképpen az abszolút vonzóerő
nagysága is (abszolút ingázási központ). A modell az elingázó és beingázó lakosságszám
összesített értéke alapján válogatja ki azokat a településeket, amelyek leginkább érzékenyek a
potenciális járásközponti funkció elnyerésére. A módszer szerint ugyanis az utazási szükséglet
minimalizálása érdekében célszerű azokat a településeket központokként értelmezni, amelyek
nagy mennyiségű ingázói létszámmal jellemezhetők. Az eljárás a munkahelyi típusú (dolgozói)
ingázás adatait használja.
Ingázók száma = Más településről jár be dolgozni + Helyben lakó foglalkoztatott, más
településen dolgozik (eljáró)
Az eljárás egyaránt tartalmazza az ingázási egyenleg negatív (kibocsátási) és pozitív
(befogadási) oldalát az összesített mutatóban, miközben nem ad információt a kibocsátási és
befogadói oldal egymáshoz viszonyított arányáról. Ennek következtében javasolt központként
nem csak azok a települések értelmezhetők, ahova összességében sok ember jár dolgozni, de
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alkalmanként olyan települések is, ahonnan abszolút létszámát tekintve igen sokan járnak el más
településre munkavállalási céllal.
2. modell: Járásközpont-potenciál meghatározás a relatív ingázási egyenleg alapján
Az abszolút ingázási adatokkal dolgozó modellekkel ellentétben a relatív modellek képesek
településnagyságtól függetlenül is kimutatni a lokális ingázási központokat. A központi funkciójú
települések meghatározásakor ilyen esetekben az ingázási egyenleget az összes dolgozó és
tanuló ingázó százalékában fejezhetjük ki, majd kiválaszthatjuk azokat az egységeket,
amelyekben az ingázási egyenleg dominánsan pozitív. Más szóval ingázási központok azok a
települések, ahol a beáramló népesség aránya jelentős mértékben meghaladja a kiáramló
népesség arányát az ingázási egyenlegen belül. A módszer alapján számított eredmények –100
és 100 között szóródnak, a teljes mértékben elingázó népesség és a teljes mértékben odaingázó
népesség elvi lehetőségei között.
Relatív ingázási egyenleg = [[Más településről jár be dolgozni, tanulni – Lakó (éjszakai) népesség,
más településen dolgozik, tanul (eljáró)] / [Más településről jár be dolgozni, tanulni + Lakó
(éjszakai) népesség, más településen dolgozik, tanul (eljáró)]] * 100
A módszer objektív abból a szempontból, hogy nem köti abszolút határértékhez a domináns
ingázási központok kijelölését, ugyanakkor részben szubjektív is, mivel a relatív ingázási
egyenlegben megadott százalékos érték küszöbértékként való alkalmazása csak szakértői
meghatározáson alapulhat. Másként fogalmazva a relatív ingázási egyenleg alapján
meghatározott értékeknél nehéz meghúzni azt a határvonalat, amely fölött egy település
jellemzően központi szerepkörrel rendelkezhet. A modellben felvetett 50% feletti relatív
ingázási egyenleg tartalmában olyan településekre utal, amelyekben 3-szor több az odaingázó
mint az elingázó. (Egyéb példák: 33,3%-os relatív ingázási egyenleg esetében 2-szer több az
odaingázó mint az elingázó; -33,3%-os relatív ingázási egyenleg esetében 2-szer több az elingázó
mint az odaingázó.)
A két modell közül végül – a fent leírt tulajdonságok alapján – az első mellett döntöttünk. Ennek
alapvető oka az volt, hogy elkerülhető volt a második modellnél szükséges szubjektív szakértői
küszöbérték meghatározása, ugyanakkor az első modell segítségével nem csak az ingázási
központok ragadhatók meg, mint lehetséges járásközpontok, hanem olyan települések is,
amelyeknél az elingázók nagy száma szükségessé teszi a helyben való ellátást.

A meglévő közfunkciók száma
A feladat elvégzéséhez a különböző közigazgatási szervek dekoncentrált egységeinek települési
szintű azonosítására, valamint a településeknek ezen központokhoz történt besorolásának
megállapítására volt szükség. Az adatbázis összeállítása során a közigazgatási szervek hivatalos
internetes forrásait illetve az érvényben lévő jogszabályokat használtuk fel. Egyes források
hibásan szerepelnek az állami honlapokon is, amelyeket azonban a munka során korrigáltunk. A
meglévő funkciók számbavétele szintén alapvető fontosságú a központok kijelölésekor, hiszen
minél nagyobb mértékben célszerű a már meglévő infrastruktúrára alapozni.
Összességében 17 különböző hivatali struktúrát vizsgáltunk meg, és ezek településenkénti
számösszegét tekintettük a végső közigazgatási mutatónak. A vizsgált szervek a következők
voltak (az adatok forrását ld. a 3. táblázatban)


önálló jegyzőségi központok
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körjegyzőségi központok



ÁFSZ Munkaügyi Központok



Földhivatalok



NAV kirendeltségek



OEP kirendeltségek



Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság kirendeltségei



Állami Népegészség-ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kirendeltségei



Magyar Államkincstár kirendeltségei



Elsőfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló építésügyi körzetközponti települések



Elsőfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló települések



Rendőrkapitányság



Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság



Bíróságok



Ügyészségek



Gyámhivatalok



Okmányirodák

Kereskedelmi egységekkel való ellátottság
Utolsó központképző mutatónk, illetve mutatócsoportunk a különböző kereskedelmi
létesítményekkel való ellátottság volt. A KSH T-STAR adatbázisában összességében 34 olyan
mutatót azonosítottunk, amelyek alkalmasnak mutatkoztak a kereskedelmi kapacitások
jellemzésére. A modellbe azonban végül csak a nem napi szükségletet kielégítő kereskedelmi
egységek számából képzett, aggregált mutatók vettük fel, mivel úgy értékeltük, hogy ezen
speciálisabb egységek tükrözik vissza jobban a településhálózat hierarchiáját. Komplex
mutatónkba a következő üzlettípusok települési számösszegei kerültek be (1. táblázat):
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1. táblázat: Nem napi szükségletet kielégítő kereskedelmi egységek típusai

Kód

Megnevezés

TAAF709
TAAF087
TAAF091
TAAF088
TAAF089
TAAF072
TAAF071
TAAF070
TAAF099
TAAF073
TAAF092

Állatgyógyászati termékek üzletének száma 2008 [db]
Bútor-, háztartási-cikk- és világítástechnikai szaküzletek száma 2008 [db]
Egyéb iparcikk-szaküzletek száma 2008 [db]
Elektromos háztartási készülékek szaküzleteinek száma 2008 [db]
Festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok szaküzleteinek száma 2008 [db]
Gépjárműalkatrész-szaküzletek száma 2008 [db]
Gépjármű-szaküzletek száma 2008 [db]
Használtcikk-szaküzletek száma 2008 [db]
Kölcsönzőhelyek száma összesen 2008 [db]
Motorkerékpár- és alkatrészszaküzletek száma 2008 [db]
Nagykereskedelmi raktárak száma összesen 2008 [db]
Adatforrás: KSH (T-STAR, 2008)

Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a központi szerepkörrenek bíró települések általában
jelentősebb mértékű kereskedelmi kapacitási összvolumennel rendelkeznek, mint a
környezetük. A módszer a települések kereskedelmi kapacitásának számításakor a nem
mindennapi gyakoriságú, inkább alkalmi térhasználat közelítése érdekében csak a nem napi
szükségletet kielégítő kereskedelmi egységek összesített számát alkalmazza. A nem napi
szükségletet kielégítő kereskedelmi egységek szűkített csoportjának meghatározása szakértői
megközelítésen alapul, ezért csak részben tekinthető objektívnek. A mutatók kapcsán azt is meg
kell említeni, hogy azok csak a kereskedelmi egységek számáról adnak információt, ellenben
azok méretéről, forgalmáról nem, következésképpen a valóságos kereskedelmi kapacitás az
eredményektől részben eltérő lehet.

A központok meghatározása
A számos mutatóból aggregált négy alapmutató előállítása után első lépésként valamennyi
mutatót standardizáltuk. Ezt követően a standardizált mutatók összege alapján a településeket
országosan sorba rendeztük, és a sorrend megyei metszeteiként kaptuk meg a megyei
központsorrendek komplex mutatóit. A megfelelő fedettség érdekében minden megyében (ahol
volt ennyi), az első 90 települést választottuk ki lehetséges központként, ezen potenciális
székhelyek térbeli elhelyezkedését megvizsgálva azonban kiderült, hogy vannak olyan
központhiányos térségek az országban, amelyek még az első 90 központtal sem fedhetők le. Így
összesen négy kiegészítő központ beszúrása vált szükségessé, amelyek közül galgamácsa
kivételével a másik három (Rakaca, Tiszabecs, Vámosmikola) határmenti térségben helyezkedik
el.
A járásközpontok meghatározásának folyamatát ezt követően tettük dinamikussá, Visual Basic
programnyelvben fejlesztettünk ki számos alkalmazást, amely a területi adatokkal való
modellezést végezte. A központok meghatározásakor négy szcenáriót állítottunk fel, amelyek
elérhetőségi adatok bevonását tették szükségessé. Az egyéb vizsgálatokkal való összevethetőség
érdekében távolság (km) alapú mátrix használata mellett döntöttünk, rendelkezésünkre állnak
azonban ugyanezek az adatok idő (perc) alapon is. Az állami kezelésben lévő utak gráfján
futtatott elérhetőségi mátrixot megyei mátrixokká bontottuk, és ezek segítségével végeztük el
négy járásváltozatra (20, 25, 30, 40 km) a központok kijelölését. A jelzett kilométer értékek arra
utalnak, hogy az adott modellekben mekkora az a maximális távolság, amelyet a járásközpont és
a legtávolabbi település között engedélyezünk.
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A központszámító modul megyénként futott le az előkészített, rendezett adattáblákon, és a
standardizált komplex alapján vonta be a településeket a számításba. A modul első változatában
akkor fejezte be a központok meghatározását, amikor annyi központot választott ki, amelyek
adott km-es vonzáskörzete a megye minden településének elérését lehetővé tette. Ez a módszer
egyértelműen az általunk felállított fontossági sorrendet tekinti meghatározónak, vagyis a
standardizált komplexek számításakor bevont jelenségek erőssége alapján végzi el a
járásközpontok kijelölését. Ilyen módon a megadott elérhetőségi határértékeket viszont jóval
„felüllőjük”, hiszen a központ-vonzáskörzet tesztelés csak a hierarchiának megfelelően, felülrőllefelé történt meg. Ez viszont azzal jár, hogy az adott modellben sokkal több központunk lesz,
mint amennyire valójában ahhoz szükségünk van, hogy a modell paraméterezésében megadott
távolsági korlátnak megfeleljünk.
E probléma kiküszöbölésére újabb modullal bővítettük a programot, amely már oda-vissza
elvégzi a központok és vonzáskörzetük tesztelését. E módszer egyértelműen elérhetőség
optimalizált változatnak tekinthető, azaz az első körben kiválasztott központok közül –
hierarchikus helyzettől függetlenül – csak azokat hagyja bent a modellben, amelyek feltétlenül
szükségesek ahhoz, hogy a futtatás során megadott távolsági paraméterezést teljesíthessük. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a közúthálózati helyzet szempontjából egy kisebb,
funkciószegényebb település előnyösebb helyzetben van, mint egy nagyobb, a modell a nagyobb
települést ejti ki a további számításokból.
Ez természetesen szélsőséges esetekhez vezethet, így a számítások során hibrid modellt
alkalmaztunk, amely mindkét tényezőt együttesen figyelembe veszi. A két tényező súlyának
megállapítása már részben politikai feladat, tudományos szempontból a népességszámmal
súlyozott távolság minimalizálására törekvő modellt tartjuk optimálisnak.

A vonzáskörzetek kijelölése
A járásközpontok kijelölését követően végeztük el a hozzájuk tartozó körzetek meghatározását.
A körzetek kijelölése három lépésben történt, amelyek közül kettőt szintén programok
segítségével automatizáltunk, míg a harmadik lépés manuális átvizsgálást igényel. Első lépésben
a modellben maradt központokhoz elérhetőségi alapon rendeljük hozzá a településeket, vagyis
minden település ahhoz a központhoz kerül, amelytől mért távolsága a legkisebb.
Ezt követően egy következő modul felülvizsgálja ezt az elsődleges beosztást, és az elérhetőségi
alapokon nyugvó körzetbeosztást az indokolt esetekben a munkavállalási célú ingázási
adatokkal korrigálja. A 2001-es népszámlálásból származó adatok jelentik az egyetlen olyan
térkapcsolati mutatót, amelyet fel tudtunk használni a modell pontosítására. Ebben az esetben
csak az elingázók, mégpedig a megyén belülre ingázók adatait vettük figyelembe.
Az ingázási adatok elemzése ugyanis egyértelművé tette, hogy Magyarországon számos olyan
település van, amelyek elsődleges ingázási célpontjai nem a saját megyéjükben, hanem valamely
másik megyében találhatók. (1. ábra) Ezen települések lakosságának egy része a megyehatárhoz
közeli fekvés miatt ingázik másik megyébe, másik része pedig a jelentősebb központok (főváros,
nagyvárosok) irányába utazik. Ezen megyehatárt átlépő mozgásokat kihagytuk a modellből, azt
vizsgáltuk, hányadik ingázási célpont fekszik a kiinduló településsel azonos megyében.
Amennyiben az első négy célpont valamelyike saját megyében feküdt, akkor az első ilyen célt
használtuk fel az elérhetőségi adatok tesztelésére. Azon települések esetében, amelyeknél az

9

Módszertan

első négy település mindegyike idegen megyébe esett, illetve azoknál a településeknél, ahonnan
nem volt 2001-ben egyetlen munkavállalási célú elingázó sem (mind a hat ilyen település a
történelmi Abaúj-Torna vármegye területére esett), az elérhetőségi körzeteket fogadtuk el.
Végül manuális átvizsgálás zárta a modellek tesztelését, amely elsősorban azokra a
településekre irányult, amelyeket a modell nem tudott egyértelműen beosztani egyik
központhoz sem. E manuális átvizsgálás a tanulmányban ismertetett beosztások esetében nem
történt meg teljes mélységében, mivel a vizsgálatok befejezésekor még nem született meg a
politikai döntés, hogy mely járásmodell felülvizsgálatát érdemes nagy részletességgel elvégezni.
Ennek megfelelően a közölt térbeosztások csak tájékoztató jellegűnek tekintendők.

A járástervezetek jellemzői
A négy járástervezet áttekintő adatait a 2. táblázat és a 2-5. ábra tartalmazzák.
2. táblázat: Magyarország tervezett járásainak főbb adatai

Minimum

Átlag

Járásközpont
népessége [fő]
20

14 174

Járás
népessége
[fő]
25 519

25

18 593

36 861

14

11

12

30

22 955

51 514

20

13

15

40

32 015

78 988

30

17

18

20

Somogyapáti

Somogyapáti

Gyomaendrőd

Gyomaendrőd

Gyomaendrőd

528

1 230

1

0

0

Rakaca

Belezna

Gyula

Gyula

Gyula

743

1 776

1

0

0

Rakaca

Bogács

Tótkomlós

Bélapátfalva

Bélapátfalva

743

4 496

3

6

7

Pétervására

Cigánd

Mezőtúr

Mezőtúr

Mezőtúr

2 507

9 630

2

8

10

Debrecen

Debrecen

Zalaegerszeg

Sárbogárd

Pécs

207 270

240 162

41

14

17

Debrecen

Miskolc

Zalaegerszeg

Békéscsaba

Székesfehérvár

207 270

282 467

60

17

21

Debrecen

Debrecen

Zalaegerszeg

Gyula

Pécs

207 270

289 756

79

19

23

Debrecen

Debrecen

Zalaegerszeg

Debrecen

Debrecen

207 270

337 604

100

25

29

25
30
40

Maximum

20
25
30
40

Települések
száma [db]

Távolság [km]

Elérhetőség
[perc]

10

9

10

Az adatokból látható, hogy a járások mérete az egyes verziókban jelentősen eltér egymástól,
számuk 105, 161, 225 és 325 a megengedett ingázási távolságtól függően, A modell szerint
létrejönnek egészen kisméretű, 1000-2000 fő körüli népességű járások is, olyan községi
jogállású településközpontokkal, amelyek a körjegyzőségi székhelyen kívül más központi

10

Módszertan

szerepet nem játszottak. A mezővárosias Alföldön több modellben is egy településes, városi
járások keletkeznek, míg a legnagyobb járás három esetben is a debreceni lenne.
Fel kell hívnunk a figyelmet, hogy számos esetben jönnek létre olyan járások, amelyeket a
térképen „nem alkotnak összefüggő foltot”. Több esetben ezek részletes felülvizsgálata után sem
látjuk indokoltnak az exklávékat más járáshoz sorolni, hiszen a térképen ábrázolt külterületi
határok sem a valós közlekedési kapcsolatokat, sem a belterületek elhelyezkedését nem veszik
figyelembe. Így adott esetben Udvart csak ilyen okok miatt tévedés lenne Mohács helyett
Bólyhoz, vagy Nagyvázsonyt Veszprém helyett Balatonfüredhez csatolni. Az exklávék létezésére
számos példa van világszerte, elég csak Tirol esetére gondolni, amely az első világháború óta
területileg össze nem függő tartományként működik Ausztriában.
Vizsgálatunkban elkészítettük a földhivatali, munkaügyi és okmányirodai körzetek jelenlegi, és
javasolható körzetbeosztását is. (6-8. ábra) Ezen esetekben a jelenlegi központokat tekintettük
jövőbeni járásközpontnak, csak a vonzáskörzetek felülvizsgálatára került sor.
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1. ábra: Magyarország települései a domináns ingázási céltelepülések megyei hovatartozása alapján, 2001

Adatok forrása: KSH alapján saját számítás
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2. ábra: Magyarország járásai 20 km-es ingázási távolság esetében
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3. ábra: Magyarország járásai 25 km-es ingázási távolság esetében
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4. ábra: Magyarország járásai 30 km-es ingázási távolság esetében
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5. ábra: Magyarország járásai 40 km-es ingázási távolság esetében
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6. ábra: Magyarország okmányirodai körzetei és központjaik vonzáskörzete
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7. ábra: Magyarország munkaügyi körzetei és központjaik vonzáskörzete
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8. ábra: Magyarország földhivatali körzetei és központjaik vonzáskörzete
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Melléklet: magyarázat az excel táblázatok értelmezéséhez
Jarasjavaslatok.xls
A hat munkalapból álló file az általunk kialakított járásjavaslatokat mutatja be.
Az első két munkalapján a különböző km távolság alapján képzett járástervezetekhez tartozó
áttekintő adatok találhatók.
Az első munkalap a különböző változók átlagos, maximum illetve minimum értékét tartalmazza.
Az értékek mellett, külön oszlopban, minden esetben feltüntettük, hogy melyik tervezett járás
adatait jelzik a számok.
A második munkalapon az egyes járástervezetekhez tartozó népességadatok szerepelnek km
övezetes bontás szerinti megosztásban. Minden zóna esetében megadtuk az ott lakó
népességszámot és a népesség arányát a járás teljes népességéhez képest. A táblázat végén a
járástervezetekhez tartozó átlagos távolságot és átlagos elérési időt tüntettük fel. A súlyozott
távolság esetében nem pusztán a központ és a települések távolságának átlagát vettük
figyelembe, hanem a település népességadatával súlyoztuk a központtól mért távolságot,
A harmadik munkalaptól kezdődően az egyes járástervezetek részletes beosztása található.
Minden munkalapon az E oszlopig terjedően a településsoros adatsort tüntettük fel az egyes
települések hovatartozásával és alapadataival együtt, míg a H oszloptól a járásonként aggregált
adatok szerepelnek

Statisztikai_adatok_jaras2011.xls
A három munkalapból álló file a járások kialakítása során felhasznált adatokat tartalmazza.
Az első munkalapon a népességi, területi alapadatok mellett szerepel valamennyi település
kistérségi beosztása, a kistérség kódja, az adott évben a település megyei hovatartozása. Ezt
követően az okmányirodák, munkaügyi központok, földhivatalok, bíróságok illetékességi
területeit bemutató adatok következnek, majd a körjegyzőségi beosztások, és az 1983-as
járásbeosztás. A központ sorrend és a komplex közigazgatási mutató leírását a módszertani
tanulmányban ismertettük. Az adatok forrása (az illetékességi területektől eltekintve) a KSH
volt. Az illetékességi területekre vonatkozó adatok forrását a dokumentum végén található
táblázat tartalmazza.
A második munkalapon az ingázásra és a kereskedelmi egységekre vonatkozó adatok találhatók.
A mutatók magyarázatát a módszertani tanulmány tartalmazza. Az ingázási adatok forrása a
2001-es népszámlálás, a kereskedelmi egységekre vonatkozó adatok a KSH T-STAR
adatbázisából származnak.
A harmadik munkalapon a különböző hivatali központokat jelenítettük meg, A központi szerepet
játszó települést minden esetben „1”-el kódoltuk, az adott oszlop üres cellái arra utalnak, hogy a
vizsgált hivatal szempontjából az adott településeken nem található intézmény. Ezen adatok
forrását, hasonlóan az illetékességi területekéhez az alábbi táblázat tartalmazza.
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3. táblázat: A közigazgatási térfelosztások adatforrásai

Városi és nagyközségi jogállás
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hnt/HNT_letoltes_100101_ma.xls
Jegyzőség, körjegyzőség
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hnt/HNT_letoltes_100101_ma.xls
Elsőfokú építésügyi hatóság
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600343.KOR
Okmányiroda
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/tajekoztato
http://www.okmanyirodak.hu/kekkh/kozos/index.php?k=okmanyirodak_hu_okmanyiroda_kereso
Gyámhivatal
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600331.KOR
Kistérségi székhely
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hnt/HNT_letoltes_100101_ma.xls
Munkaügyi Központ
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_munkaugyi_kozpontok
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100016.NGM
Rendőrkapitányság
http://www.police.hu/info/portalok.html
Földhivatal
http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.hivatallista
http://www.foldhivatal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_teruleti
http://www.hotosz.hu/tagok/
NAV
http://www.apeh.hu/magunkrol_apeh/regionalis_ado
Bíróság
http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=courtdata&group=BIR_MegyeiBirosagok&type=ME&
content=NULL
Ügyészség
http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
http://www.antsz.hu/portal/portal/elerhetoseg_43.html
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,32912&_dad=portal&_schema=PORTAL
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
http://www.onyf.hu/index.php?module=institutes&action=mainmenu&imname=ugyfelszolgalatok
Államkincstár
http://www.allamkincstar.gov.hu/mithol#32

21

