
 

Széchenyi István Egyetem 

Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

 

Budaházy György 

 

 

Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének 

hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján 

 

 

Doktori értekezés  

 

 

 

 

Témavezetı: Dr. Dusek Tamás PhD egyetemi docens 

 

Gyır, 2012 



 

 

2 

Köszönetnyilvánítás 

 
 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített kutatómunkámban és a 

doktori disszertáció elkészítésében.  

Szeretnék köszönetet mondani Dr. Rechnitzer János professzor úrnak, a Széchenyi István 

Tudományegyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetıjének, aki 

lehetıvé tette számomra az átjelentkezést a doktori iskolába és ösztönzését, mely 

végigkísért a dolgozat elkészítésének végsı fázisáig.  

Szeretném megköszönni konzulensemnek, Dr. Dusek Tamásnak, hogy vállalta a 

témavezetésem és megfelelı mederbe és irányba terelgette a kutatásaimat, idıt és 

fáradságot nem kímélve.  

Köszönöm a doktori iskola oktatóinak és dolgozóinak a segítıkészségét, akikhez mindig 

nyugodtan fordulhattam kérdéseimmel. 

Szintén köszönöm munkahelyem, a Tomori Pál Fıiskola oktatóinak és dolgozóinak a 

támogatását és segítségét. 

Köszönet illeti a Kalocsai földhivatal dolgozóit szakmai iránymutatásukért és hasznos 

észrevételeikért. 

 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm családomnak a türelmüket, megértésüket, a 

támogatást és ösztönzést, amelyet a kutató munkám során nyújtottak a számomra. 

 



 

3 

 

Tartalomjegyzék 
 

Ábrajegyzék 6 

Táblázatjegyzék 8 

1 Bevezetés 10 

1.1 A témaválasztás indoklása ................................................................................. 10 

1.2 Az értekezés célkitőzései és szerkezeti felépítése ............................................... 11 

1.3 A kutatás hipotézisei .......................................................................................... 14 

1.4 Alkalmazott módszerek és a felhasznált adatbázisok .......................................... 15 

2 A térbeli hatékonyság és mérethatékonyság elméleti áttekintése 18 

2.1 A hatékonyság és térbeli hatékonyság alapkérdései a közszolgáltatásoknál ........ 18 

2.2 A közszolgáltatások területi szempontú tipizálása .............................................. 22 

2.3 A térbeli hatékonyság és elérhetıség vizsgálata különbözı 

           közszolgáltatásoknál .......................................................................................... 26 

2.4 A méretgazdaságosság vizsgálatának célja és jelentısége a  

           közszolgáltatásoknál .......................................................................................... 41 

2.5 Elméleti áttekintés a hatékonyság és minıség témakörhöz ................................. 51 

3 A földhivatalok kialakulásának, mőködésének és gazdálkodásának 

      rövid áttekintése 62 

3.1 A földügyi szakigazgatás szervezeti kialakulásának történeti áttekintése ............ 62 

3.2 A földhivatal szervezeti felépítése és a földhivatallal kapcsolatos 2011-es 

          változások .......................................................................................................... 64 

3.3 A szervezet területi tagolódása ........................................................................... 66 

3.4 Az illetékességi területek szabályozása és változása 1999-tıl ............................. 68 

3.5 A földhivatalokkal kapcsolatos térbeli mozgások ............................................... 70 



 

4 

 

4 A földhivatalok területi elhelyezkedésének vizsgálata 72 

4.1 A vizsgálat célja és adatbázisa ........................................................................... 72 

4.2 Az érvényben lévı illetékességi területek alapján számolt távolságok 

           körzeti szinten ................................................................................................... 73 

4.3 Az érvényben lévı illetékességi területek alapján számolt távolságok 

           megyei szinten ................................................................................................... 82 

4.4 Az érvényben lévı illetékességi területek alapján számolt súlyozott 

          távolságok körzeti és megyei szinten .................................................................. 84 

4.5 A földhivatalok térbeli elhelyezkedése az illetékességi területükön belül ........... 89 

5 Az aktuális földhivatalok körzethatárának változtatása az elérhetıség 

       optimalizálása szerint 98 

5.1. A földhivatalok illetékességi körzetének változtatása az elérhetıség alapján ...... 98 

5.2. Térkapcsolati költségek becslése ...................................................................... 104 

5.3. A közúti és idıbeli elérhetıségek különbsége .................................................. 107 

6 A méretgazdaságosság vizsgálata 113 

6.1 A létszámot befolyásoló tényezık .................................................................... 114 

6.2 A modellbıl számolt és a tényleges létszámadatok összevetése ........................ 121 

7 A földhivatalok mőködésének a hatékonyságvizsgálata 126 

7.1 A hatékonyságvizsgálatban felhasznált alapmutatók ........................................ 126 

7.2 Az ügyiratforgalom vizsgálata ......................................................................... 128 

7.3 A fellebbezések vizsgálata ............................................................................... 132 

7.4 Az egyes tényezık közötti kapcsolatok vizsgálata ............................................ 144 

7.5 Hatékonyság (gazdaságosság) a gazdálkodás tükrében ..................................... 148 

7.6 Empirikus függvény keresése a bevételi oldal leírására .................................... 153 

7.7 Személyi jellegő kiadások ................................................................................ 160 



 

5 

7.8 Költséghatékonyság ......................................................................................... 163 

8 Összefoglalás 173 

9 Hipotézisek értékelése 178 

10 Tudományos eredmények és a kutatás további lehetséges irányai 189 

Irodalomjegyzék 190 

Mellékletek 205 

 

 



 

6 

 

Ábrajegyzék 

 

2.1. ábra: A telephelyek számának és elhelyezkedésének problémája 
           egynél több központ esetén 25 

2.2. ábra: A méretgazdaságos tevékenységek egységköltsége a kibocsátás  
           függvényében 42 

2.3. ábra: A gazdaságosság, eredményesség és a hatékonyság viszonya a 
           teljesítményhez 55 

2.4. ábra: Nonprofit szervezetek értékelése program alapján 57 
2.5. ábra: A közigazgatás, mint társadalmi alrendszer 59 
2.6. ábra: A források, eredmények és hatások közötti kapcsolat 60 
2.7. ábra: A gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség közötti kapcsolat 61 
3.1. ábra: A földügyi szakigazgatás többszintő rendszere 67 
3.2. ábra: A körzeti földhivatalok és kirendeltségeik 68 
3.3. ábra: A körzeti földhivatalok és kirendeltségeik változása 69 
4.1. ábra: A települések földhivataloktól való távolságának eloszlása 74 
4.2. ábra: Az egyes települések távolsága a földhivataloktól  75 
4.3. ábra: A földhivatalok területe és a települések átlagtávolsága a földhivataloktól 76 
4.4. ábra: A települések átlagtávolsága a földhivataloktól, körzeti szinten 77 
4.5. ábra: A körzetközpontok távolsága a körzetek településeinek geometriai  

           középpontjától 78 
4.6. ábra: A hálózati hányados értékei a körzeti földhivatalok szintjén 79 
4.7. ábra: A földhivataltól való átlagtávolság és az átlagtávolságot befolyásoló 

           tényezık alapján elkülöníthetı körzet típusok 81 
4.8. ábra: A települések átlagtávolsága a földhivataloktól körzeti szinten 86 
4.9. ábra: A települések lakosságszáma a földhivataltól való távolság  

           függvényében (a földhivatallal rendelkezı településeket leszámítva) 87 
4.10. ábra: A súlyozatlanul és súlyozottan számolt átlagtávolságok közötti  

           kapcsolat a körzetek szintjén 88 
4.11. ábra: A súlyozatlanul és súlyozottan számolt átlagtávolságok közötti kapcsolat 

           a megyék szintjén 89 
4.12. ábra: A körzeti földhivatalok, az illetékességi területek geometriai és súlyozott 

           középpontjai 90 
4.13. ábra: A körzeti földhivatalok távolsága az illetékességi területük népességgel  

           súlyozott középpontjától 91 
4.14. ábra: Körzeti földhivatalok távolsága az illetékességi területük geometriai  

           középpontjától 92 
4.15. ábra: A körzeti földhivatalok és az optimális elhelyezkedésük a térben 93 
4.16. ábra: A körzeti földhivatalok térbeli hatékonysága megyénként  94 
4.17. ábra: Kétféleképpen számított területi hatékonyság különbözısége megyénként 95 
4.18. ábra: A területi hatékonyság (E2) térbeli megoszlása 95 
4.19. ábra: A megyék területi hatékonysága az átlagos elérhetıség függvényében 96 
5.1. ábra: Átsorolható települések egy közelebbi földhivatalhoz 99 



 

7 

5.2. ábra: Megyéken belüli átsorolt települések területi eloszlása 103 
5.3. ábra: A Téti kirendeltség illetékességi területe 105 
5.4. ábra: Körzeti földhivatalok elérhetısége percben, megyei szinten átlagolva 109 
5.5. ábra: Körzeti földhivatalok átlagtávolsága az elérési idı függvényében 109 
5.6. ábra: A megyékre számolt út-idı hányados területi eloszlása  110 
5.7. ábra: Elérési-kilométer és idı szerinti rangsorváltozások  111 
6.1. ábra: Fıkomponensek és sajátértékeik 117 
6.2. ábra: Földhivatalok foglalkoztatotti létszámai és a modellbıl becsült  

           létszámok területi elhelyezkedése 122 
6.3. ábra: A modellbıl meghatározott és a tapasztalati létszámadatok eltérése a 

            megyei átlagtávolságok országos átlagától való eltérések függvényében 125 
7.1. ábra: A 2008-as ügyiratforgalom területi megoszlása 129 
7.2. ábra: Az egy foglalkoztatottra jutó ügyirat (2008) 131 
7.3. ábra: Az egy foglalkoztatottra jutó ügyiratszám 131 
7.4. ábra: 2007-rıl áthozott fellebbezések aránya megyénként 133 
7.5. ábra: A 2007-rıl áthozott fellebbezések aránya (ezrelékben) 135 
7.6. ábra: Az áthozott 30 napos fellebbezések aránya az egész évihez  

            képest (%) 2008 136 
7.7. ábra: 2008-ban érkezett fellebbezések aránya megyénként 138 
7.8. ábra: Fellebbezések aránya az összes ügyiratból 2008-ban megyénként 139 
7.9. ábra: Saját hatáskörben elintézett fellebbezések száma (db) megyénként 140 
7.10. ábra: A saját hatáskörben elintézett fellebbezések aránya a tárgyévben 

           érkezett, valamint az elintézendık arányában 141 
7.11. ábra: A saját hatáskörben elintézett fellebbezések aránya a tárgyévben   

            érkezettekbıl 142 
7.12. ábra: A megyei földhivatalok eljárásai 143 
7.13. ábra: A megyei földhivatalok eljárásai területi elhelyezkedésük alapján 143 
7.14. ábra: A bevételi és a kiadási oldal megyénként (millió forint) 149 
7.15. ábra: A körzeti földhivatalok kiadási oldala megyénként (ezer forint) 149 
7.16. ábra: A körzeti földhivatalok bevételi oldala megyénként (ezer forint) 150 
7.17. ábra: A körzeti földhivatalok bevételi és kiadási oldalának a különbsége 151 
7.18. ábra: Az összes bevétel százalékos eltérése a kiadásoktól 151 
7.19. ábra: Az összes bevétel a kiadások százalékában megyei szinten 152 
7.20. ábra: A modellünk alapján meghatározott és a tényleges bevétel (millió forint) 158 
7.21. ábra: A tényleges és a modellbıl meghatározott bevétel eltérése  

           (tény- becsült ezer forint) 159 
7.22. ábra: A tényleges és a modellbıl meghatározott bevétel eltérése %-ban 159 
7.23. ábra: 2007. évi személyi jellegő kifizetések összege megyei bontásban  

           (millió forint) 161 
7.24. ábra: 2007. évi személyi jellegő kifizetések összege és területi elhelyezkedése 161 
7.25. ábra: 2007. évi személyi jellegő kiadások az összes kiadás arányában 162 
7.26. ábra: 2007. évi személyi jellegő kiadások területi eloszlása az összes kiadás 

           arányában 163 
7.27. ábra: Egy foglalkoztatottra jutó személyi jellegő kifizetés 164 
7.28. ábra: Az egy foglalkoztatottra jutó személyi jellegő kifizetés területi eloszlása 165 
7.29. ábra: Egy foglalkoztatottra jutó bevétel (ezer forint) 166 
7.30. ábra: Egy foglalkoztatottra jutó bevétel (ezer forint) 167 
7.31. ábra: Egy fıszámon iktatott ügyiratra jutó bevétel megyei szinten 2007-ben 169 



 

8 

7.32. ábra: Egy fıszámon iktatott ügyiratra jutó bevétel 2007-ben 169 
7.33. ábra: Egy fıszámon iktatott ügyiratra jutó személyi jellegő kifizetés 

           megyei szinten 2007-ben 170 
7.34. ábra: Egy fıszámon iktatott ügyiratra jutó személyi jellegő kifizetések 

           területi eloszlása 171 
 
 

Táblázatjegyzék 

 

2.1. Táblázat: Létesítmények elhelyezésének különbözı operációszámítási problémái 21 
2.2. Táblázat: A közszolgáltatások térbeli hatékonyságának kérdései 22 
4.1. Táblázat: Páronkénti korrelációs együtthatók értékei 80 
4.2. Táblázat: Az átlagtávolságot magyarázó regressziós modell alaperedményei 80 
4.3. Táblázat: Az egyes klaszterek klaszterközéppontjai és elemszáma (a területi  

 eloszlás a 4.7 ábrán látható, a klaszterek számozása megegyezik az  
 ábrán) 82 

4.4. Táblázat: Az egyes települések átlagtávolsága a földhivataloktól és egyéb  
 jellemzık alakulása megyei szinten 83 

4.5. Táblázat: Az átlagtávolságot magyarázó regressziós modell alaperedményei 84 
5.1. Táblázat: Települések átsorolása a legközelebbi földhivatalhoz 100 
5.2. Táblázat: Az átsorolt települések népessége és száma a távolság változásának 

  függvényében 101 
5.3. Táblázat: Átlagos távolságok változása az illetékességi területek változásának 

                  a tükrében 102 
5.4. Táblázat: Az átlagtávolságok és térkapcsolati költségek alakulása az újonnan 

                  létrehozott Földhivatali körzetek hatására 106 
5.5. Táblázat: Az elérési idık számításakor figyelembe vett sebességértéke 108 
6.1. Táblázat: Korrelációs mátrix és szignifikancia szintek a változók logaritmusa 

                   alapján 116 
6.2. Táblázat: Faktoranalízis KMO és a Bartlett teszt eredménye 116 
6.3. Táblázat: A lineáris regresszió paraméterei (együtthatói) 118 
6.4. Táblázat: Elforgatott faktorok korrelációja az egyes változókkal 118 
6.5. Táblázat: 3 változós regresszió paraméterei és szignifikancia szintjük 119 
6.6. Táblázat: A 3 változós modell magyarázó ereje és szignifikanciája 119 
6.7. Táblázat: Földhivatalok foglalkoztatotti létszámai és a modellbıl becsült 

                  létszámok és eltérések 121 
6.8. Táblázat: Megyei átlagtávolságok 124 
7.1. Táblázat: Ügyiratforgalom megyei bontásban (2007, 2008) 128 
7.2. Táblázat: Az egy foglalkoztatottra jutó ügyiratszám (2008) 130 
7.3. Táblázat: Elızı év végén elintézetlen fellebbezés (2007) 132 
7.4. Táblázat: 2007-rıl áthozott folyamatban lévı fellebbezések aránya megyénként 134 
7.5. Táblázat: 2008. évi adatbázis a fellebbezésekkel kapcsolatosan az ingatlan 

                  nyilvántartás keretei között 137 
7.6. Táblázat: Korrelációs kapcsolatok a fellebbezések arányával 144 
7.7. Táblázat: Korrelációs kapcsolatok a saját hatáskörben elintézett fellebbezések 

                   arányával 146 
7.8. Táblázat: Korrelációs kapcsolat az egy dolgozóra jutó fellebbezéssel 146 



 

9 

7.9. Táblázat: A megye megváltoztatja vagy új eljárásra kötelezi a körzeti 
                  földhivatalt korrelációs kapcsolatai 147 

7.10. Táblázat: Korrelációs kapcsolat a földhivatalok bevételeivel és megfigyelt 
                   szignifikancia szintjük 153 

7.11. Táblázat: A 6 magyarázó változós lineáris modell összefoglaló táblázata 
                   az SPSS modulból 154  

7.12. Táblázat: A lineáris regresszió paraméterei és szignifikancia szintjük 154 
7.13. Táblázat: A négyváltozós regressziós modell összefoglaló táblázata 155 
7.14. Táblázat: A négyváltozós lineáris modell paraméterei és szignifikancia  

                   szintjük  156 
7.15. Táblázat: A háromváltozós regressziós modell összefoglaló táblázata 

                  és a tesztek 156 
7.16. Táblázat: A háromváltozós regresszió ANOVA táblázata 157 
7.17. Táblázat: A háromváltozós lineáris regresszió paraméterei és szignifikancia 

                   szintjük 157 
7.18. Táblázat: Korrelációs kapcsolatok az egy foglalkoztatottra jutó személyi 

                  jellegő 2007-es kifizetésekkel és megfigyelt szignifikancia szintjük 166 
7.19. Táblázat: Korrelációs kapcsolatok az egy foglalkoztatottra jutó 2007-es 

                  bevétellel és kiadással valamint megfigyelt szignifikancia szintjük 168 
7.20. Táblázat: Korrelációs kapcsolatok az egy fıszámon iktatott ügyiratra  

                   jutó személyi jellegő kiadásokkal valamint a megfigyelt  
                   szignifikancia szintjük 171 
 

 

 

 



 

 

10 

 
 

1  Bevezetés 

 

1.1  A témaválasztás indoklása 

 

A klasszikus telephelyelméletek a profitmaximalizáló magánvállalkozások optimális 

telephelyválasztásának kérdéseivel foglalkoznak az egyedi vállalkozások és a 

vállalkozások összességének szintjén. A közösségi szféra telephelyválasztási kérdései, a 

szféra növekvı súlya ellenére, a mai napig háttérbe szorul, a gazdaság térbeli 

elhelyezkedésével foglalkozó elméletek többsége manapság is elsısorban a piaci szférára 

vonatkozik.  

A közösségi szféra ugyanakkor a versenyszférához képest számos eltérı sajátosságot 

mutat, mőködésének hatékonyságát profitmaximalizálás helyett adott szolgáltatási 

színvonal minimális költségek melletti nyújtásával, a szolgáltatások egyenlı 

elérhetıségének biztosításával vagy más optimalizációs kritériummal lehet értékelni. 

Kutatási prekoncepciónk szerint érdemes önmagában is megvizsgálni és rendszerezni a 

versenyszféra és közösségi szféra térszervezése, telephelyválasztása közötti különbségeket, 

valamint a közösségi szféra telephelyelméletének sajátosságait és a területi szempontokat 

kitüntetetten kezelı optimalizációs kritériumait.  

A vizsgálati kérdés aktualitását többek között az adja, hogy gyakran esik szó a területi 

szintek átszervezésérıl, a járások kialakításáról, a közigazgatás hatékonyabbá tételének 

igényérıl, anélkül, hogy a térbelileg szétszórt intézményekbıl álló szervezetekre 

vonatkozóan konkrét elemzésekkel és hatástanulmányokkal támasztanák alá az esetleges 

átszervezések indokoltságát.  

Különösen jól megfigyelhetı volt egyes államigazgatási, közigazgatási szervezetek megyei 

szintrıl regionális szintővé való átszervezése során az 1990-es évek végétıl. 19 szervezeti 

egységet hét szervezeti egységbe összevonni mérethatékonyság miatti megtakarításokkal 

járhat. Mivel azonban a folyamatok nem egyetlen pontban zajlanak, ezért a térkapcsolatok 

változásából, azon belül a térkapcsolatok költségeinek változásából fakadó hatásokat 
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szükséges összemérni a méretgazdaságosságból fakadó költségváltozással. Az ilyen és 

ehhez hasonló kérdések megválaszolása elméleti és gyakorlati szempontból is érdeklıdésre 

tarthat számot. 

A területi államigazgatás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása érdekében a Kormány 

2010 szeptemberében 15 területi államigazgatási szerv szervezeti integrációjáról döntött. 

Ezek közé tartoznak a földhivatalok is, amelyeknek részletesebb vizsgálata mellett 

alapvetıen a következı három ok miatt döntöttünk. Egyfelıl ez az a szervezet, amelynél a 

térkapcsolatokból származó költségek (javarészt utazási költségek) a szolgáltatóknál és a 

szolgáltatást igénybevevıinél is megjelennek (tőzoltóságok esetén csak a szolgáltatást 

nyújtóknál, okmányirodák, bíróságok és számos további szervezet esetén csak a 

szolgáltatás igénybevevıinél). Másrészt a földhivatalok ilyen szempontú, a területi 

hatékonyságra vonatkozó vizsgálatával eddig még nem foglalkozott  senki. Harmadrészt az 

is elınyös, hogy a földhivatalok nemcsak a megyeszékhelyeken vannak jelen, hanem 

területileg sok telephellyel rendelkeznek, melyek feladatai azonosak, tehát könnyen 

összehasonlíthatók. 

 

 

1.2 Az értekezés célkitőzései és szerkezeti felépítése 

 

A vizsgálat alapvetı célkitőzése egy közigazgatási szervezet, a magyarországi 

földhivatalok területi elhelyezkedése optimális voltának az empirikus vizsgálata.  

A kutatásnak nem célja a közszolgáltatások telephelyválasztására vonatkozó releváns 

szakirodalom szisztematikus feltárása és elemzése, de egy rövid, a legalapvetıbb 

koncepciókat, fogalmakat tartalmazó bevezetı jellegő áttekintést errıl a témáról is 

szükséges nyújtani. Ezt a dolgozat második, elméleti bevezetı jellegő fejezetében tesszük 

majd meg, ahol sor kerül a közszolgáltatások telephelyelméleti kérdéseinek a tipizálása. 

 A tárgyalásnál nem törekedhettünk teljeskörőségre, célzottan a második, empirikus rész 

szempontjából fontosabb és a hazai szakirodalomban csak szórványosan tárgyalt témákat 

részesítettük elınyben. Ezt követıen a magyarországi földhivatalokkal foglalkozunk 

elsısorban a területi szerkezet optimális voltának szemszögébıl, de amennyire a területi 
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elemzés megköveteli, bemutatjuk a földhivatalok mőködését, térkapcsolatait és történetét 

is. Az optimalitás kérdésével két megközelítésben is foglalkoztunk.  

Elsı esetben az illetékességi területeket, körzethatárokat tekintettük rögzítettnek és 

ezen belül vizsgáltuk a földhivatalok optimális elhelyezkedését. A földhivatalok térbeli 

hatásköre 2007 óta nem változott, így az elemzések az akkortól érvényes területi 

beosztásra érvényesek. A rendszer nyújtotta szolgáltatások igénybe vevıinél keletkezı 

költségekre, ezen belül is csak a térkapcsolati költségekre koncentrálunk, valamint ezzel 

párhuzamosan az üzemeltetés térkapcsolatokból fakadó költségeit is vizsgáljuk. 

Megvizsgáljuk a körzeteken belül a földhivatalok térbeli elhelyezkedését. Vizsgáljuk a 

telephelyek centralitását, a geometriai középponthoz és a népességsúlyponthoz képest, 

feltérképezzük az utak kanyargósságát. Ezek alapján tipizáljuk a körzeteket, mely tipizálás 

alapja lehet az esetleges fejlesztési irányok kijelölésének. Kidolgozzuk a területi 

hatékonyság mutatóját, amelynek segítségével ki tudjuk jelölni azokat a körzeteket, 

amelyekben beavatkozás szükséges a közszolgáltatásokhoz való egyenlı hozzáférés elve 

alapján. 

A második esetben a földhivatalok helyét tekintettük rögzítettnek és ehhez képest 

vizsgáltuk a lehatárolások optimális voltát. A hatályban lévı területi besorolás elemzése 

után rátérünk annak a vizsgálatára, hogy vajon a jelenlegi rendszer az elérhetıség 

szempontjából optimális besorolásnak tekinthetı-e, vagy létezik jobb. A körzethatárok 

módosítását több szinten vizsgáltuk. Elsı esetben csak a megye területén belüli 

átszervezéseket vizsgáljuk, aminek elméletileg  semmilyen akadálya nem lehetne. Ezután 

egy regionális átszervezést nézünk majd meg, mert ennek lehetısége is adott, ez irányú 

kormányzati törekvések is ismertek. Azt is megvizsgáljuk, hogy a megkötések nélkül mi 

lenne az optimális besorolás. Ennek az esetnek gyakorlati jelentısége lehet az újonnan 

kialakítandó járási rendszerek kialakításánál. A helyzetfelmérés után majd azt is 

megbecsüljük, hogy a területi átsorolások mekkora „költség” megtakarítást jelentenének 

(csak a térkapcsolati költségeket figyelembe véve, és eltekintve az átszervezési 

költségektıl és egyéb szempontoktól). A területi elhelyezkedés hatékonyságának, 

optimalitásának vizsgálatát a méretgazdaságosság elemzése követi. A körzethatárok 

változtatása vagy esetleges összevonások, átszervezések ennek a tükrében értelmezhetıek. 

A méretgazdaságosság mérésének alapvetı problémáit az jelenti, hogy mit tekinthetünk 

„költségnek” és mit „outputnak”. Ha ezek a fogalmak gyakorlatilag jól 
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operacionalizálhatók, akkor lehetséges empirikusan igazolni vagy cáfolni a 

mérethatékonyság létét. Általánosságban a versenyszféra és az ipar termelésénél a 

költségek és outputok mérése könnyebben megoldható, mint az adminisztratív 

közszolgáltatásoknál. Ebben a fejezetben is egy rövid, a legalapvetıbb koncepciókat, 

fogalmakat tartalmazó bevezetı jellegő áttekintést szükséges nyújtani errıl a témáról. 

A méretgazdaságosság elemzését nem mint költséghatékonyságot vizsgáljuk majd, 

hiszen ekkor a szolgáltatás hatékonyságát, minıségét is számításba kéne venni (ezzel a 

következı fejezetben foglalkozunk), hanem feltételezzük, hogy a vizsgált egységek 

(megyék) azonos hatékonysággal látják el a feladatukat. A vizsgálat tárgya az, hogy milyen 

tényezık határozzák meg a foglalkoztatottak létszámát (adminisztratív egységek nagysága) 

és ezt a kapcsolatot milyen függvénnyel lehetne leírni.  A használt függvények 

segítségével megpróbáljuk kimutatni a méretgazdaságosság esetleges meglétét, azaz egy 

kétszer akkora megyénél a létszám kétszeresnél kisebb mértékben növekszik-e. 

A méretgazdaságosság vizsgálata után (ahol feltételeztük, hogy a vizsgált egységek 

azonos hatékonysággal látják el a feladatukat) bekapcsoljuk az elemzésünkbe a minıséget 

és a hatékonyságot. Ez a fejezet a földhivatalok területi tagolódását adottnak tekinti, és 

ezen belül vizsgálja mőködésük hatékonyságát. Önmagában az a tény, hogy az egyes 

földhivatal az éppen adódó feladatokat ellátja valamilyen módon, még nem árul el semmit 

a hatékonyságról. Ezért több irányból is megpróbáljuk körbejárni a fogalmat. Vizsgáljuk 

majd az ügyiratforgalmat, a fellebbezéseket, ezek kezelését. Ezután áttérünk a 

földhivatalok bevételeinek, kiadásainak, a személyi jellegő kiadásoknak a tárgyalására a 

költséghatékonyság tükrében. Felvetıdik a kérdés, hogy vajon a korábban vizsgált 

létszámadatokon kívül van-e más teljesítménymutató, amelynél a méretgazdaságosság 

tetten érhetı a rendelkezésre álló adatok alapján? Van-e kapcsolat a személyi kiadások és a 

fellebbezések között, vagy esetlegesen valamilyen területi jellemzıvel? A fejezet másik 

célja az, hogy a bevételi oldal elırejelzésére egy viszonylag egyszerő modellt határozzon 

meg. Ezen kívül azt is megvizsgálja, hogy a bevétel és a kiadás szempontjából 

kimutatható-e méretgazdaságosság a foglalkoztatottak létszámára vonatkoztatva, vagyis a 

bevételek nagyobb mértékben növekednek-e, mint a foglalkoztatottak. 
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Bár az értekezés egyetlen magyarországi szervezet mőködését elemzi, az elemzés 

eredményei és módszerei általánosíthatóak, illetve alkalmazhatóak más 

közszolgáltatásoknál és más területi szinteken is. 

 

 

1.3 A kutatás hipotézisei 

 

A kutatás prekoncepciója szerint a közszolgáltatások telephelyválasztási kérdései 

kutatásra érdemes témát jelentenek, amelyek szintetizálása, bemutatása önmagában is a 

dolgozat tudományos eredményeinek részét képezi.  

 

A kutatás elsı hipotézise: 

 

H1: Térbeli hálózatban mőködtetett közszolgáltatásoknál a méretgazdaságosság 

elınyeinek kihasználását korlátozzák a területi koncentrálódásból fakadó növekvı 

szállítási költségek.  

 

Alhipotézisek: 

H1a: A körzeti szinten meghatározott átlagtávolságokat több tényezı együttes hatása 

befolyásolja. (ezek a hatások számszerősíthetıek)  

H1b: Az egyes körzetek tipizálhatóak, mely alapján a lehetséges beavatkozási területek 

kijelölhetıek.  

H1c: Eltérés tapasztalható a körzetek geometriai középpontja, földhivatal elhelyezkedése, 

népességgel súlyozott középpont valamint az optimális (minimális távolságösszegek) 

elhelyezkedés között.  

H1d: A szolgáltatást nyújtók és a szolgáltatást igénybevevık szempontjából a 

körzetközpontok optimális elhelyezkedése eltér egymástól.  

H1e: A körzethatárok átrajzolásával az elérhetıségek csökkenthetıek lennének.  
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H2: A közszolgáltatások kibocsátásának minıségi és mennyiségi outputjai nehezen 

mérhetıek. A közszolgáltatások hatékonysága ezért területileg korlátozottan hasonlítható 

össze.  

 

Alhipotézisek: 

H2a: Megyei szinten jelentıs eltérések vannak az ügyiratforgalomban.  

H2b: A dolgozók leterheltsége azonos megyei szinten.  

H2c: A fellebbezések aránya megyei szinten azonos. 

H2d: A dolgozók túlterheltsége a hatékony munkavégzést akadályozza. 

H2e: A saját hatáskörben elintézett fellebbezések nem mutatnak területi sajátosságokat. 

H2f: A földhivatalok bevételei jól elıre jelezhetıek. 

H2g: A dolgozók jövedelme arányos a munka mennyiségével és a munka minıségével. 

 

A közszolgáltatások elhelyezkedésének optimális voltára és mérethatékonyságára 

vonatkozó együttes vizsgálatok a szakirodalomban rendkívül ritkák, ezért kutatásunk nem 

rutinszerően alkalmazott elemzési eljárások egyszerő adaptálását jelenti. A hipotéziseket a 

magyarországi földhivatalok vizsgálata révén kívánjuk megválaszolni. Ezen hipotézisek 

mellé számos egyéb hipotézist lehetett volna megfogalmazni, de a kutatás exploratív, 

felfedezı jellege miatt ezek nagy része a végeredmény tükrében utólag megfogalmazott 

feltevés lenne. 

 

 

1.4 Alkalmazott módszerek és a felhasznált adatbázisok 

 

Az értekezés második fejezete alapvetıen a szakirodalom áttekintésébıl áll, empirikus 

elemzés hiányában itt elemzési eszközök nem jelennek meg. Az ezt követı empirikus 

részben számos hagyományosabbnak mondható módszer (korrelációs és 
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regressziószámítás, klaszteranalízis, faktoranalízis) mellett az optimális területi 

elhelyezkedésre vonatkozó speciális mérıszámokat és mutatókat alkalmazunk, valamint 

szakirodalmi feldolgozásra továbbra is sor kerül. A módszerek konkrét tartalmát, leírását, 

értelmezését az elemzésben történı használatuk elıtt vagy az eredmények értelmezésekor 

adjuk meg. 

A körzeti földhivatalok illetékességi területét a Földmővelési és Vidékfejlesztési 

Minisztérium, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete határozza meg (357/2007. 

(XII. 23.) Korm. rendelet). Ezt a területi besorolást tekintjük az elemzésünk alapjának.  

Az alkalmazott népességszám a Tstar adatbázisból származik és a 2007. évre vonatkozik. 

A települések körzeti földhivataloktól mért távolságának, a székhelyek optimális 

megközelítése szempontjából, a közúti, kilométerben mért távolságot megfelelınek lehet 

tekinteni. Az elérhetıségi vizsgálatok elvégzéséhez a Magyar Közút Kht. „Az országos 

közúthálózat elemeinek alapadatai” címő adatbázisát használtuk fel, amely az Országos 

Közúti Adatbank (OKA) nyilvántartása alapján az állami kezeléső utak adatait tartalmazza.  

Az elemzés következı részében a kiindulási alapot a földhivatalok éves 

beszámolójából származó létszám adatok, valamint a TakarNet információs rendszer 

képezték. Ehhez kapcsolódtak a gazdasági jellegő adatbázisok, az adó mértéke, adófizetık 

száma, valamint a területi GDP megyei szinten (APEH és KSH). Mivel a földhivatalok 

tevékenységi köre nagyon sokrétő, így a foglalkoztatottak létszámát nagyon sok tényezı 

befolyásolhatja, ezért az adatokat a következı három nagy csoportba soroltuk: 

� az elvégzett munka jellemzésére a következı adatokat használjuk: 

• az ügyiratforgalom száma (2008), 

• a földrészletek száma (2008), 

• egyéb önálló épületek száma (2008),  

• egyéb önálló lakóépületek száma (2008). 

 

� az ellátottak számával kapcsolatos adatok: 

• a megye népessége (2008), 

• a megye területe (2008), 

 

� a megye gazdasági helyzetét „leíró” adatok: 

• az adófizetık száma (2008), 
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• a befizetett adó mértéke (2008), 

• a GDP megyei szintre aggregálva (2008). 

Az elemzések következı szakaszában egy olyan adatbázist használtunk, amely a 

Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztériumból származik, de ezek az adatok nem 

nyilvánosan hozzáférhetıek. Itt is szeretnénk megköszönni Horváth Gábor 

Fıosztályvezetı Úrnak, hogy az adatokhoz való hozzáféréssel segítette kutatómunkánkat. 

A rendelkezésünkre álló adatok 2008-ra vonatkozóan, megyei bontásban a következık 

(db): 

1. Fıszámon iktatott ügyiratok. 

2. Érkezett fellebbezés. 

3. Elızı év végén elintézetlen (két adatsor). 

4. Elintézendı fellebbezés (két adatsor). 

5. Saját hatáskörben elintézve az Ingatlan nyilvántartási tv. 54. és 56. §-a alapján. 

6. Az eljárás megszüntetése. 

7. A megyei földhivatal az elsı fokú határozatot helybenhagyja. 

8. A megyei földhivatal az elsı fokú határozatot megváltoztatja. 

9. A megyei földhivatal az elsı fokú határozatot megsemmisíti és új eljárásra kötelezi. 

10. A megyei földhivatal által elintézett egyéb ügy. 

Az elemzés befejezı részében felhasznált adatok nyilvánosak, a földhivatalok éves 

beszámolójából származnak. Az adatok nagy részét a földhivatalok honlapjáról sikerült 

letölteni. Amelyek nem voltak elérhetıek elektronikusan, ott személyes megkeresés után 

sikerült hozzáférni az adatokhoz. A beszámolók formai és tartalmi részeire útmutatások és 

javaslatok vannak, ennek ellenére a beszámolók tartalmilag nagyon különbözıek, vannak 

nagyon részletes, információgazdag beszámolók és vannak gyengén megfogalmazott, 

általános megállapításokat tartalmazóak. Terjedelmük 10 és 50 oldal között ingadozik.  

A közölt adatok mennyiségi különbözıségeit az összefoglaló táblázat, mely a mellékletben 

van, jól szemlélteti. Amikor fontosnak vélt adatok hiányoztak a beszámolókból, akkor 

azokat ismételten személyes megkeresések alapján sikerült pótolni.  
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2 A térbeli hatékonyság és mérethatékonyság elméleti 

áttekintése  

 

2.1 A hatékonyság és térbeli hatékonyság alapkérdései a 

közszolgáltatásoknál 

 

A telephelyelmélet a vállalatok, a közösségi szféra és a háztartások elhelyezkedésével, 

telephelyválasztásával és a mőködés térbeli kérdéseivel foglalkozik. A három szféra, 

vagyis a vállalkozások, közintézmények és háztartások térbeliségével kapcsolatban sajátos 

szempontok vetıdnek fel (Lengyel-Rechnitzer, 2004, 53 o.). A piaci, vállalkozásokra 

vonatkozó telephelyelmélet szerint egy egyedi gazdálkodó szervezet, illetve a gazdálkodó 

szervezetek összessége telephelyének térbeli eloszlása akkor hatékony vagy optimális, ha a 

vállalkozások profitja maximális egy tökéletesen versenyzı rendszerben. A telephelyeknek 

a hatékony elrendezéshez képesti bármilyen megváltozása a profit csökkenésével járna 

együtt.  

A közösségi intézmények, mint iskolák, óvodák, hivatalok, könyvtárak, kórházak, 

tőzoltóságok stb. esetében azonban a profit nagysága vagy egyáltalán nem szempont, vagy 

nem kizárólagos és elsıdleges szempont. Ezen intézményeknél a hatékonyság mérése 

rendkívül összetett probléma. Morill és Symmons (1977) szerint a közszolgáltatások 

hatékonysága vagy a szolgáltatások valamilyen módon rögzített szintjének minimális 

rendszerszintő költségek melletti biztosítása, vagy adott költségek mellett a lehetséges 

maximális mennyiségő szolgáltatás nyújtása révén mérhetı. A közszolgáltatások 

hozzáférési pontjai és igénybevevıinek térben szétszórt helyzete azonban a kérdést olyan 

módon bonyolítja, hogy a tiszta hatékonyság mellett a hozzáférhetıség térbeli 

egyenlıségét (méltányos vagy igazságos voltát) is figyelembe kell venni. (Cingranelli, 

1981; Lindsey et al., 2001; Mayhew-Leonardi, 1982; Morill-Symons, 1977; Ottensmann, 

1994; Talen, 1998) Talen és Anselin (1998) a következı módon fogalmazza meg az 

egyenlıség és elérhetıség közötti kapcsolatot: „az egyenlıség fogalma alapvetı azokban a 



 

 

19 

kutatásokban, amelyek arra koncentrálnak, hogy mely tényezık felelısek vagy vannak 

kapcsolatban a szolgáltatások nyújtásának térbeli változékonyságával. A hozzáférhetıség, 

ezzel szemben, egy eszköz annak felderítésére, hogy vajon a különbözı módon 

meghatározható egyenlıség el van-e érve.” (Talen-Anselin, 1998, 596. o.) A kérdésre 

késıbb konkrétabb formájában térünk vissza, mivel a különbözı közszolgáltatások 

telephelykérdései kapcsán a hozzáférhetıség és egyenlıség eltérı módon 

operacionalizálható. 

Az alábbiakban a tér egynél több pontján, hálózatba szervezıdve nyújtott 

közszolgáltatások térbeli hatékonyságával kapcsolatos alapkérdéseket foglaljuk össze. 

Ezekhez a kérdésekhez képest nagyságrendekkel kisebb problémák jelentkeznek a tér 

egyetlen pontján nyújtott közszolgáltatásoknál, amikre néhány példát a következı 

alfejezetben adunk. A közszolgáltatás rendszerszintő költségeinek (K) számbavétele során 

a rendszer üzemeltetési költségein (belsı költség, Kb) kívül a rendszer nyújtotta 

szolgáltatások igénybe vevıinél keletkezı költségeket (külsı költség, Kk) is figyelembe 

kell venni. A piaci telephelyelmélet ezeket a külsı költségeket indirekt módon veszi csak 

figyelembe, amikor a telepítési tényezık között számba veszi a telephely kereslethez, 

vagyis a piachoz közeli telepítését. A belsı költség további két tényezıre bontható, az 

üzemeltetés telephelyen belüli vagy helyi költségeire (Kbh) és az üzemeltetés 

térkapcsolatokból fakadó költségeire (Kbt). Így az összes rendszerszintő költség a 

következı módon írható fel: 

 

K=Kb+Kk=Kbh+Kbt+Kk 

 

Egyik tényezı sem független a telephelyek elhelyezkedésétıl, de lényegesen 

jelentısebb hatást várhatóan és tipikusan a térkapcsolatokból fakadó költségekre (Kbt és 

Kk) gyakorolja. 

 
 

A külsı költség felírható a következı módon:  

 

Kk=Ni*dij 
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ahol Ni a szolgáltatást igénybe vevı valamilyen adekvát módon meghatározott tömeg 

(gyakran, de nem mindig a népesség vagy a népesség érintett részének a száma),  

dij a szolgáltatás igénybe vevıjénél keletkezı térkapcsolati költség. Ezt lehet mérni közúti 

és tömegközlekedési elérhetıség alapján fizikai távolságban, idıben és költségben, és ezek 

kombinációjával, komplexebb módon.  

Az eddigi, rendszerszintő hatékonyságra vonatkozó szempontokat ki kell egészíteni a 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás területi szempontú egyenlıségének, illetve 

egyenlıtlenségének vizsgálatával. A szakirodalomban többek között a p-központ  

(p-center), p-medián, telephely-lefedettség (set covering), maximális lefedettség (maximal 

covering), p-eloszlás (p-dispersion) és maximum eloszlás (maximum dispersion) 

problémák alatt találkozhatunk az ehhez kapcsolódó problémákkal. A p-központ probléma 

(vagy más néven min-max multicenter probléma) során p számú létesítményt (irodát, 

üzemet, telephelyet, intézményt) kell elhelyezni úgy, hogy a létesítményektıl való 

maximális távolság minimalizálva legyen. Ez lehet a cél például egy város 

tőzoltóállomásainak kijelölésénél. A p-medián probléma (mini-sum) során p számú 

létesítményt úgy kívánnak elhelyezni, hogy a létesítményektıl való átlagos távolság legyen 

minimális. Ez azokban az esetekben alkalmazható, amikor nem lényeges az, hogy mekkora 

a létesítményektıl való maximális távolság. Ez a p-központ problémájához képest 

költséghatékonyabb elrendezést tesz lehetıvé, de a létesítményektıl való maximális 

távolság és így a hozzáférés területi egyenlıtlenségei nagyobbak lesznek.  

A telephely-lefedettség problémája során a létesítmények kereslettıl való maximális 

távolsága külsı adottságként meghatározott, a cél a létesítmények számának 

minimalizálását lehetıvé tévı területi elhelyezés megtalálása. A maximális lefedettség 

problémájakor a létesítmények száma és a kereslet létesítményektıl való maximális 

távolsága a külsı adottság, a cél ekkor a létesítmények olyan elhelyezése, hogy maximális 

számú igénybevevı helyezkedjen el a megadott távolságmaximumon belül. (Toregas et al. 

1971; Church-ReVelle, 1974; Daskin-Owen, 1999) 

A p-eloszlás problémája a következı módon foglalható össze: p számú létesítmény 

elhelyezése egy hálózaton, olyan módon, hogy a létesítmények közötti minimális távolság 

maximálva legyen. Ez a cél például akkor, ha a létesítmények egy idıben történı 

károsodása súlyos ellátási zavarokhoz vezetne (például olajkészletek tárolása, 

lıszerraktárak). Egy másik alkalmazás a franchise hálózatok (étteremláncok, 
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üzlethálózatok) elhelyezése során merül fel, amikor az a cél, hogy a hálózat tagjai közötti 

versenyt minimalizálják. (Shier, 1977; Kuby, 1987) A maximum eloszlás problémája során 

a p számú létesítmény közötti átlagos távolság maximalizálása a cél. A p-eloszláshoz 

képest ez eredményezhet egymáshoz nagyon közel fekvı létesítmény-párokat is. (Kuby, 

1987) A p-központ, p-medián, telephely lefedettség és maximális lefedettség  

problémáknál a kereslet elhelyezkedése is figyelembe van véve, a p-eloszlásnál és 

maximum eloszlásnál nem, mert ott csak a kínálat (a létesítmények egymáshoz képesti 

távolsága) volt az optimalizáció szempontja. 

 

2.1. Táblázat: Létesítmények elhelyezésének különbözı operációszámítási 

problémák 

Probléma 
Létesítmények 

száma 

Kiszolgált 

kereslet aránya 

A kereslet távolsága a 

létesítményektıl 

p-központ Külsı adottság 100% 
A kereslet maximuma 

minimalizálandó 

p-medián Külsı adottság 100% A kereslet átlaga minimalizálandó 

Telephely-

lefedettség 
Minimalizálandó 100% Külsı adottság 

Maximális 

lefedettség 
Külsı adottság maximalizálandó Külsı adottság 

p-eloszlás Külsı adottság - 

A kereslet nincs figyelembe véve, 

a létesítmények közötti minimális 

távolság maximalizálandó 

Maximum 

eloszlás 
Külsı adottság - 

A kereslet nincs figyelembe véve, 

a létesítmények közötti 

átlagtávolság maximalizálandó 

Forrás: saját szerkesztés Daskin-Owen (1999) felhasználásával. 

 

A hat különbözı probléma számos alváltozata létezik, a hálózat jellege (folytonos, 

diszkrét), a különféle korlátozások, a létesítmények közötti hierarchia és egyéb kiegészítı 

szempontok alapján. A földhivatalok elhelyezkedésének vizsgálata során a folytonos 

modellek nem alkalmazhatóak, mivel a földhivatalok nem helyezhetıek el a tér tetszıleges 
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pontján, csak bizonyos nagyobb településeken. Az egyes problémák megkülönböztetését, 

céljait teszi könnyebben áttekinthetıvé a 2.1 táblázat. A földhivatalok elemzése során nem 

tisztán egyetlen problémával állunk szemben, mivel a földhivatalok száma nem feltétlenül 

rögzített (nem külsı adottság), a központok száma és a kereslet központoktól való 

távolsága is változhat. A tanulmány nemcsak a probléma többszínősége miatt nem használ 

operációszámítási algoritmusokat a földhivatalok elhelyezésének vizsgálatánál, hanem 

azért is, mert a fenti optimalizálási problémák megoldására született operációszámítási 

megoldások gyakran túl idealizált feltételekkel élnek, annak érdekében, hogy analitikusan 

kezelhetık maradjanak. Például térben egyenletes keresletet feltételeznek, vagy nem 

számolnak a létesítmények telepítési helyének objektív korlátaival. A közszolgáltatások 

térbeli hatékonyságával kapcsolatos alapkérdéseket a 2.2 táblázatban foglaltuk össze. 

 

2.2. Táblázat: A közszolgáltatások térbeli hatékonyságának kérdései 

A telephelyek száma: egyetlen vagy egynél több 

Több telephely esetén: a telephelyek nem hierarchikus vagy hierarchikus hálózata 

A közszolgáltatások elhelyezkedésének egymásnak részben ellentmondó céljai:  

1. Munkahatékonyság, szervezeti hatékonyság  

2. Területi hatékonyság 

3. Elérhetıség, megközelíthetıség minimalizálása 

4. Az elérhetıség és megközelíthetıség egyenlısége 

5. Az esetleges telephelyszintő mérethatékonyság és területi koncentráció, valamint a 

koncentráció miatti növekvı szállítási költségek közötti egyenleg 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

2.2 A közszolgáltatások területi szempontú tipizálása 

 

A közszolgáltatások területi szempontú tipizálását az indokolja, hogy a területi 

szempontból eltérı jellegő közszolgáltatások esetében más és más kérdések lehetnek 

relevánsak. A tipizálást a következı szempontok alapján végezzük el:  

1. A közszolgáltató intézmények száma. 

2. Az intézmények térkapcsolatainak jellege. 
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3. Már létezı vagy újonnan tervezendı rendszer vizsgálata. 

 

A legegyszerőbb problémák az egyetlen közszolgáltató intézmény térben optimális 

elhelyezése vizsgálata kapcsán merülnek fel. Ilyenre példa lehet egy település egyetlen 

kórházának, tőzoltóságának, okmányirodájának, általános iskolájának elhelyezkedése. 

Ezek a kérdések elsısorban ugyanakkor új intézmények helyének kijelölése vagy már 

meglévı intézmények valamilyen ok miatti elköltöztetése kapcsán kerülnek elıtérbe, bár a 

normál, hétköznapi mőködés során is felvetıdhet a telephely optimalitása kérdésének 

vizsgálati igénye. A települési szint felett is jelentkezik ugyanez a kérdés: egy adott 

megyének vagy régiónak hol legyen a székhelye, hol legyen egy ország egyetlen 

alkotmánybírósága, az Európai Unió ombudsmanának hivatala, az Európai Innovációs és 

Technológiai Intézet székhelye, az ENSZ közgyőlésének helyszíne stb. Az egyetlen 

telephely esetén az optimalitás és hatékonyság viszonylag nagyobb része a telephely 

elhelyezkedésébıl fakadó szállítási (utazási, kommunikációs, kapcsolattartási) költségekre 

csökkenthetı, mivel a telephelyek számának változtatásával összefüggı szervezeti 

hatékonyság kérdései nem jelentkeznek. Az optimalitást azonban befolyásolják ebben az 

esetben is a lehetséges telephelyek közötti eltérı költségek, amelyek a munkabér, ingatlan 

bérlése és fenntartása és egyéb költségelemek különbségeibıl adódnak. Az utóbbi 

kérdéseket vizsgálja empirikusan Pye (1977) annak kapcsán, hogy egyes hivataloknak 

megéri-e Londonból elköltöznie. 

Az egynél több telephellyel rendelkezı intézmények – a földhivatalok rendszere 

közéjük tartozik – telephelyválasztása során teljesen más kérdések is felvetıdnek. Maga a 

telephelyek száma is meghatározható, a telephelyek számának elıre rögzítése esetén pedig 

az együttes optimum elérése a kívánatos. A telephelyek számának a meghatározása a 

következı dilemmával jár: egy adott költséghatárt figyelembe véve mekkora mérető és 

egymástól milyen távol fekvı egyedi szolgáltató központok létrehozása a legjobb?  

A forrásokat néhány egymástól távol fekvı nagymérető központra vagy sok egymáshoz 

közel fekvı kismérető központra érdemes-e koncentrálni? (2.1 ábra) A jóléti 

közgazdaságtan alapján a kérdés megválaszolásához két tényezıt szükséges figyelembe 

venni: a gazdasági hatékonyságot és a szolgáltatáshoz való hozzáférés egyenlıségét. 

(Morill–Symons, 1977) Ha egy országban csak egyetlen okmányirodában lehet átvenni 

például a gépjármővezetıi engedélyeket, az gazdaságilag lehet hatékonyabb (de a sok 
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utazási költség miatt rendszerszinten nézve valószínőleg gazdaságilag is kevésbé 

hatékony), mintha a települések többségében elérhetı ez a hivatali szolgáltatás.  

A szolgáltatáshoz való hozzáférés azonban rendkívül egyenlıtlen lenne az elsı esetben. 

Vagy egy másik példával élve, nem mindegy, hogy az egészségügyi rendszer üzemeltetési 

költségeinél csak az egészségügyi intézményeknél keletkezı költségek vannak-e számba 

véve, vagy a rendszer igénybe vevıinek oldalán keletkezı költségek is. A teljes 

hatékonyság vizsgálatához mindkét költségtípust számba kell venni, bár az igénybe vevık 

oldalán keletkezı költségek becslése általában számbavételi nehézségekbe ütközik.  

A tipizálás második szempontját az intézmények térkapcsolatainak jellege jelenti. 

Térkapcsolatok jelentkezhetnek az intézmények oldalán, a szolgáltatás igénybe vevıinek 

oldalán, és mindkét oldalon. Az intézmények oldalán keletkezı térkapcsolatok alatt azokat 

a mozgásokat értjük, amelyek az intézmény mőködtetésével kapcsolatosak. Például egy 

mentıállomásnál vagy kórháznál a betegszállítás, a tőzoltóságnál a helyszínre kivonulás, a 

földhivataloknál a földmérés. Ide tartoznak a több telephellyel rendelkezı intézmények 

közötti utazások is. Viszont az intézmény dolgozóinak munkába járásával kapcsolatos 

költségeket nem vennénk itt számba, mert ez egy minden munkahely során vizsgálható 

általános kérdés lenne. 

A térkapcsolati költségekkel kapcsolatban nem azok létezése, hanem a rendszer 

mőködtetésének költségeihez viszonyított arányuk az érdekes. Például egy okmányiroda 

általában elhanyagolható mértékő belsı térkapcsolati költségekkel rendelkezik (egy 

pontban nyújtott, utazást nem, legfeljebb postai kapcsolatokat igénylı szolgáltatás), a külsı 

térkapcsolati költségei (az igénybe vevık utazásai) miatt viszont fontos az elhelyezkedése 

és területi sőrősége.  

A tipizálás harmadik szempontja, hogy egy már létezı vagy egy újonnan tervezendı 

rendszerrıl van-e szó. Az utóbbi helyzet ideális lenne a rendszerszintő költségek 

minimalizálása szempontjából, viszont ez is csak adott idıpontra vonatkoztatottan lehetne 

optimális, a közlekedési hálózat átalakulásával és a népesség területi eloszlásának 

változásával fokozatosan eltávolodhat az optimumtól minden, egykor optimális rendszer. 

Ezért jelentkezik minden egyes létezı rendszer felülvizsgálatának állandó szükséglete.  
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2.1. ábra: A telephelyek számának és elhelyezkedésének problémája egynél több központ 

esetén 

Sok kismérető központ által nyújtott szolgáltatás
(nincs mérethatékonyság a térfüggetlen üzemelés költségeiben,

kevesebb utazási költség az igénybe vevıknél)

(mérethatékonyság a térfüggetlen üzemelés költségeiben,
több utazási költség az igénybe vevıknél)

Három nagymérető központ által nyújtott szolgáltatás

 

Forrás: Saját szerkesztés. 
 

A kérdés úgy vetıdik fel ekkor, hogy a rendszer átalakítási költségei meghaladják-e a 

rendszer átalakítása révén elérhetı megtakarításokat. (Dusek, 2004) A földhivatalok a már 

létezı rendszerek közé tartoznak, vizsgálatukkor azt fogjuk megnézni, hogy bizonyos 

kritériumok figyelembe vételével lehetne-e területi szempontból és ezzel összefüggésben a 

rendszerszintő költségek szempontjából kedvezıbb rendszert kialakítani. Az empirikus 

elemzés teljeskörőségének ugyanakkor korlátot szab az, hogy a térfüggetlen üzemelés 

költségeire vonatkozóan külön nincsenek adatok. 
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2.3 A térbeli hatékonyság és elérhetıség vizsgálata különbözı 

közszolgáltatásoknál 

 

Jelen fejezet célja a különbözı területi szinteken és különbözı létesítmények területi 

eloszlásának hatékonyságára, elérhetıségére és területi egyenlıségére vonatkozó empirikus 

vizsgálatok tapasztalatainak áttekintése a földhivatalok mőködésére és elhelyezkedésére 

vonatkozó késıbbi elemzések szakirodalmi beágyazása érdekében. Az elemzések szintje a 

kontinens mérető országoktól (mint az USA, Kanada, Kína, Brazília) a településekig 

terjedhet, a kisebb léptékő elemzések azonban jóval gyakoribbak az országos szintőeknél. 

Az elemzések többnyire egyetlen szervezetre vonatkoznak, ritkábbak a területi 

államigazgatás vagy egy alacsonyabb szintő közigazgatási térfelosztás egészét érintı 

tanulmányok. Áttekintésünkben csak olyan vizsgálatok szerepelnek, amelyek nem intuitív 

alapon, megérzésekre hagyatkozva érvelnek, hanem hatékonyságvizsgálatokkal támasztják 

alá mondandójukat. Így az áttekintés nemzetközi szakirodalomra hagyatkozik, amelyre a 

téma módszertanilag rendkívül sokszínő megközelítése jellemzı. A kvalitatív vagy az 

egyszerőbb mutatókat alkalmazó kvantitatív vizsgálatoktól terjedelmi okokból tekintünk 

el, és csak a komplexebb elemzéseket végrehajtó munkákra koncentrálunk.  

Az államigazgatás egészének területi hatékonyságáról ritkábban találhatunk 

számszerő elemzésekkel alátámasztott példákat, ezért nem érintjük Magyarország 

középszintő közigazgatására vonatkozó kérdéseket sem. Rasheed (1986) az ilyen 

vizsgálatok céljaként az aktuális közigazgatási térfelosztás hatékonyságának felmérését és 

az eredményekbıl adódóan a határok újraalkotásával a rendszer hatékonyságának 

optimalizálását jelöli meg. (Rasheed, 1986, 21. o.) Az ilyen vizsgálatok tehát nemcsak 

elméleti érdeklıdésre tarthatnak számot, hanem a közigazgatás hatékonyságának 

javításához elengedhetetlenül szükséges gyakorlati feladatot is jelentenek. Mindemellett az 

aktuális térfelosztás történeti, természetföldrajzi, közlekedésföldrajzi, népességeloszlási 

meghatározottságai és általában a társadalmi térszervezés is jobban megérthetı az ilyen 

vizsgálatok révén.  

Rasheed vizsgálata Bangladesh 19 tartományának határaira vonatkozik. Elemzési 

eszközei nagy része jól hasznosíthatók a földhivatalok vizsgálatánál is. Az adminisztratív 

központok elhelyezkedésének hatékonyságát egy olyan mutatóval méri, amely a körzet 
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központja és a körzethatár közötti legkisebb távolságot osztja el a körzet központja és a 

körzethatár legtávolabbi pontja közötti legnagyobb távolsággal. Ennek a mutatónak 

elméleti minimuma 0, amikor a központ pontosan a körzethatáron fekszik, maximuma egy, 

amikor a körzet kör alakú és központja a kör középpontjában található. A mutató 

legmagasabb értéke mindössze 0,36 volt, legkisebb értéke 0,06 (a 19 tartomány közül).  

Az alacsony értékek két tényezınek tudhatók be: a körzethatárok szabálytalanságának és 

annak, hogy a körzetközpontok történetileg kialakult fekvését nagyban korlátozta az 

úthálózat és a vízhálózat helyzete. Rasheed a körzetek alakját a Haggett-féle 

alakmutatóval, az F formaindexszel méri (Haggett, 1966, Nemes Nagy, 2009, 243. o.)  

A mutató értéke 0,13 és 0,632 között ingadozik, vagyis egyetlen tartomány alakja sem 

közelíti meg a körét vagy akárcsak a hatszögét. Az alakmutató alacsony volta részben 

magának az országnak a szabálytalan, északkeletrıl délnyugati irányban elnyúló alakjára 

vezethetı vissza (az F mutató értéke Bangladesh egészére nézve 0,372), de a folyóhálózat 

szintén nagyban felelıs érte, mivel sok helyen a folyók képezik a határvonalat a 

tartományok között. Mivel ezek a folyók természetes határvonalat képeznek, ezért a 

tartományok folyókon átnyúló módon történı kompaktabbá tétele nem lenne racionális 

lépésnek tekinthetı. A hatékonyság további mutatójaként Rasheed összehasonlította a 

tartományok adminisztratív központjának és földrajzi középpontjának a különbségét.  

A nagy eltérések alapján hét tartományi székhely megváltoztatását javasolta.  

Mivel egy létezı adminisztratív központ áthelyezése gyakorlatilag sokkal 

nehezebben megoldható, mint a körzethatárok megváltoztatása, Rasheed az utóbbi módon 

is megvizsgálta, hogy hogyan lehetne növelni a térfelosztás hatékonyságát. Az elsı 

változatban Thiessen poligonok segítségével módosította a határokat. Így minden egyes 

település a hozzá legközelebb fekvı, már létezı körzetközponthoz került. A körzethatárok 

ilyen típusú módosítását azonban Rasheed több okból nem találta megfelelınek. A 

körzetek alakja sokszor elınytelenül változna, másrészt méretük, területileg és a 

lakosságszám alapján is, aránytalanabb lenne a jelenlegi helyzetnél. Harmadrészt ezek a 

körzethatárok nem vennék figyelembe az eggyel alacsonyabb szintő térfelosztási egységek 

(a thanák, amelyek méretük alapján a magyar kistérségeknél kicsit nagyobb, de a 

megyéknél jóval kisebb egységek) határvonalait, így megfelelı alakú, jól megközelíthetı 

székhellyel rendelkezı thanákat vágna ketté. Vagyis az eggyel alacsonyabb szintő 

térfelosztás hatékonysága nagymértékben romlana. Ezért egy másik javaslatában 20, 
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nagyjából egyenlı mérető tartomány határaira tett javaslatot. A tartományok száma csak 

azért növekedett, mert a fıváros, Dhaka, lakosságszáma miatt önálló tartománnyá vált. 

Ezek kialakításánál a már meglévı tartományokból kialakított négy nagyobb országrészt 

osztott fel a fizikai határvonalak (elsısorban a folyók) és a közlekedési hálózat és a 

körzetközpont helyzetének optimális voltát figyelembe véve. A felosztásnál a thanák 

határvonalait nem változtatta meg. A tartományi központok közül 15 korábban is 

tartományi központ volt, míg négy tartománynál a központ megváltoztatását javasolta  

(a maradék az új, fıvárosi tartomány). Ez a regionális átszervezési javaslat a jelenleginél 

jóval racionálisabb és költséghatékonyabb területi beosztást eredményezne. (Rasheed, 

1986) 

Rasheed elemzéséhez hasonlóan egy egész országgal, nevezetesen Ugandával 

foglalkozik Hirst tanulmánya. Uganda gyarmati idıkbıl származó térfelosztását gyakran 

kritizálták véletlenszerősége, irracionalitása, nem hatékony volta miatt. A térfelosztás 1972 

elıtti gyakori változtatása során a már fennálló rendszer kisebb módosításai történtek, 

például egyes tartományi székhelyek áthelyezése és már meglévı tartományok kettéosztása 

vagy egybeolvasztása. 1973-ban politikai okok miatt lehetıség nyílt a rendszer meglévı 

határoktól független teljes újraalkotására. Ez ritkán adódó lehetıség arra, hogy a 

térfelosztás kialakítása során racionális szempontok alapján maximálisan figyelembe 

vegyék az adminisztratív és területi hatékonyságot. Az új tartományi felosztás elsı 

lépéseként a kormány kijelölte a tartományi székhelynek javasolt kilenc települést. Hirst 

szerint a tartományok optimális számát nem lehet megállapítani adatok hiányában. Ezért 

tanulmányában azt vizsgálja, hogy a javasolt kilenc új tartományi székhely helyett létezik-e 

más, hatékonyabb elhelyezése kilenc új tartományi székhelynek. Az akkori javaslatban a 

körzethatárok még nem lettek rögzítve. Ezért azokat Hirst úgy jelölte ki, hogy az országot 

30*30 kilométeres négyzetekre osztotta, és minden egyes négyzetet a hozzá legközelebbi 

körzetközponthoz sorolt, így minimalizálva a teljes szállítási költséget. Ezt követıen a 

kilenc központ helyzetét úgy változtatta, hogy a szállítási költség minimális legyen, és így 

az új központokkal az eredeti javaslat szerinti szállítási költség 22%-át meg lehetne 

takarítani. Ugyanakkor Hirst is elismeri, hogy ez az eredmény két nem realisztikus 

feltételen alapszik: egy egyenletes szállítási felszínen és a székhelyként szóba jöhetı 

települések figyelmen kívül hagyásán. Ugyanakkor mindkét kritika érvényes a kormány 

javaslatára is, amelyben számos kedvezıtlen közlekedésföldrajzi helyzető és kicsi település 
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található. Például az egyik tartományi székhelynek javasolt település még postahivatallal 

sem rendelkezett 1972 decemberéig és ezernél is kevesebb lakosa volt. Hirst szerint saját 

optimális beosztása azért tehetı könnyen realisztikussá, mert a javasolt tartományi 

székhelyek 30 kilométeres körzetében mindenhol található olyan település, amely már 

rendelkezik az adminisztrációhoz szükséges infrastruktúrával. A négyzetrácsos 

körzethatárok is könnyen módosíthatók a már meglévı alacsonyabb szintő közigazgatási 

határok, természetföldrajzi határok és közlekedési lehetıségek figyelembe vételével. Hirst 

konklúziója szerint a kormány által javasolt változatnál mindenképpen könnyő 

hatékonyabbat találni. (Hirst, 1973)  

Kanada egy közepes mérető országgal azonos nagyságú tartományának, Ontarionak 

a területi felosztásával több tanulmány is foglalkozik, így Goodchild és Massam (1969). 

Elöljáróban általánosságban megállapítják, hogy a térfelosztás problémája matematikai 

értelemben rendkívül komplex. A térfelosztás hatékonyságának elemzéshez ugyanakkor 

léteznek módszerek, amelyek segítségével a költségek, utazási igények, a területi 

munkamegosztás szempontjából a különbözı térfelosztások összehasonlíthatók. Így 

különösen érdekes, hogy a már meglévı, vagy történetileg kialakult vagy a kormányzati 

szervek által gyakran csak intuíciókra hagyatkozva kialakított térfelosztások mennyire 

tekinthetık hatékonyaknak. A vizsgálatnál három különbözı lehatárolás hatékonyságát 

hasonlítják össze. Az elsı lehatárolásnál az eleve kijelölt adminisztratív központok köré a 

határvonalakat a központokat összekötı szakaszok felezıpontjára állított egyenesek 

segítségével határozzák meg, vagyis amikor a körzetek Dirichlet poligonok lesznek. Ez a 

megoldás ugyanakkor csak az elérhetıséget veszi figyelembe, azon belül is csak a 

légvonaltávolságokat. Két másik megoldás a népességszámra vonatkozó korlátokat is 

figyelembe vette és megengedte a központok áthelyezését. A különféle megoldások 

hatékonyságát Rasheed (1986) tanulmányában említett módszerekkel hasonlították össze, 

leszámítva azt, hogy alakmutatókat nem számoltak. (Goodchild-Massam, 1969) 

Ezek után rátérek az egyedi feladatokra vonatkozó szakirodalmi példák 

ismertetésére. A szolgáltató helyek elhelyezésével kapcsolatos kérdések rendkívül sok 

intézménynél felmerülnek, az összes állami vagy non-profit intézmény/létesítmény érintett 

valamilyen formában: rendırségek, kórházak, vérellátó központok, tőzoltóságok, posták, 

szilárd hulladék győjtı helyek, szennyvíztisztítók, iskolák, stb. Áttekintésünkben az egyes 
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intézményekre vonatkozó irodalmak alapján haladunk, mert az azonos intézmények 

kapcsán többnyire azonos módon vetıdnek fel az elhelyezkedési kérdések. A példák 

többnyire az optimális elrendezésben érdekelt hatóságok által megrendelt kutatások 

tudományos összefoglalói, vagyis tényleges problémák megoldásán alapulnak. 

Az elhelyezkedés optimalitása és egyenlısége egyik legjelentısebb vizsgálati 

területe a különféle egészségügyi intézmények területi eloszlása. Az egészségügyi 

intézmények általános igényt elégítenek ki, amelyeknek egy ország területén minél 

egyenlıbben kellene eloszlaniuk. Az egészségügyi intézmények elérhetısége kapcsán lehet 

vizsgálni a földrajzi, gazdasági, kulturális, politikai korlátokat. Számos kutató (például 

Akhtar-Izhar, 1994; Kumar, 2004; Oppong-Hodgson, 1994) szerint a fejlıdı országokban 

ezen tényezık közül az egészségügyi intézmények igénybe vétele kapcsán a legfontosabb a 

földrajzi elérhetıség, amely leginkább az utazási költségekkel mérhetı. Maga az 

elérhetıség világszinten vizsgálva is nagy különbségeket mutat, a fejlett országokban 

köztudottan sokkal kedvezıbbek a mutatók (abszolút értelemben és minıségileg is), mint a 

fejletlenebbekben, de a földrajzi különbségek országokon és régiókon belül is jelentısek. 

A fejlıdı országokban tipikusnak tekinthetı az a helyzet, hogy a fejlettebb, urbanizáltabb 

térségekben az egészségügyi intézmények elérhetısége sokkal jobb, mint a rurális, 

fejletlenebb térségekben. (Ayeni et al, 1987; Freund, 1986; Kumar, 2004; Lasker, 1981; 

McEvers, 1980; Oppong-Hodgson, 1994; Stock, 1982) Például Ghanaban egy 1982-es 

jelentés szerint az összes orvos 20%-a szolgálta a népesség 80%-át kitevı falusi 

lakosságot, a kórházak eloszlása is rendkívüli területi egyenletlenségeket mutat. (Oppong-

Hodgson, 1994) A jelenség azonban nem korlátozódik a fejlıdı országokra, a fejlett 

országokban is megfigyelhetı a városi és falusi térségek eltérı ellátottsága. (Jecker-Berg, 

1992; Love-Lindquist, 1995; Lucas-Rosenthal, 1992) A helyzet megváltoztatásához több 

kutató objektív mérıszámok használatát javasolta az új egészségügyi intézmények 

elhelyezése és a jelenlegi rendszer hatékonyabbá és területi értelemben egyenletesebbé és 

igazságosabbá tétele érdekében.  

Ghanaban a kormány 1978-ban megfogalmazott egészségügyi politikájának három 

célja volt: az alapellátás mindenki számára elérhetıvé tétele, az alapellátás minıségének 

javítása ott, ahol ez szükséges (elsısorban a falusi térségekben) és a jelenlegi erıforrások 

hatékonyabb kihasználása, ellenırzése, irányítása. Az ország délkeleti részén fekvı Suhum 
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körzet egyike volt azon tíz ghanai körzetnek, amit a kormányzat kiválasztott az 

egészségügyi alapszolgáltatás hatékonyságát, elérhetıségét és területi egyenlıségét javító 

programjához. A körzet területe 877 négyzetkilométer, lakosságszáma az 1984-es 

népszámlálás alapján 146100 volt. A közlekedés tipikus módja a gyaloglás, mivel a 

lakosságnak nincsenek közlekedési eszközei, beleértve a kerékpárokat is.  

A tömegközlekedés korlátozottan elérhetı, az esıs idıszakban az utak alig járhatók. 

(Oppong-Hodgson, 1994) Bár ezek a körülmények eltérnek a magyarországi helyzettıl, a 

területi probléma és annak megoldási módszerei megegyeznek a földhivatalok 

elhelyezkedése során tapasztalt kérdésekkel. A körzetben harminc kormányzati 

egészségügyi intézmény található, ebbıl egy kórház a székhelyen, a többi egészségügyi 

alapszükségleteket elégít ki, a háziorvosi rendelıkhöz hasonlóan, de minimális 

egészségügyi képzettséggel rendelkezı, többnyire egy fıs személyzettel.  

A kormány programja a területi egyenlıtlenségek mérséklésében nem hozott 

elırelépést. Oppong és Hodgson tanulmányának a célja annak vizsgálata volt, hogy a 

meglévı erıforrások területi átszervezésével lehet-e javítani az elérhetıséget, vagy erre 

csak újonnan létrehozott alapellátást nyújtó intézmények révén lenne-e lehetıség. Oppong 

és Hodgson szerint a telephelyeloszlási modellek alapvetıen kétféleképpen 

konceptualizálhatják a földrajzi elérhetıséget, a közelséggel és lefedettséggel. A közelség a 

távolság minimalizálását jelenti és az átlagos utazási távolsággal mérhetı, amely a  

p-medián probléma néven ismert operációszámítási feladat megoldását jelenti (lásd a 2.1 

táblázatban is). A lefedettség azt jelenti, hogy egy személy lakhelye az illetı intézménytıl 

egy megadott távolságon (például 3 kilométeren vagy 30 percen belül) fekszik. Azok a 

személyek, illetve térségek, ahonnan ezen távolságnál messzebb található a legközelebbi 

intézmény, nem tekinthetık lefedettnek. Ez a feladat a maximális lefedettség problémája 

néven ismert (szintén lásd a 2.1 táblázatot is). A kormány programjának másik eleme az 

ellátás minıségének javítása, ami összefüggésben áll az intézmények ellenırzésével és 

irányításával. Ez egy másik típusú telepítési problémát jelent, az ellenırzéssel, irányítással, 

eszközellátás egy részével foglalkozó központi létesítmény optimális elhelyezését.  

Az irányítással kapcsolatos hasonló kérdések a földhivatalok hálózatában is felvetıdnek.  

A vizsgálat területi adatbázisát a suhumi körzet 150 települése jelentette.  

A szolgáltatás iránti keresletet a lakosságszámmal határozták meg. A távolságoknál 
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légvonaltávolságot használtak, mivel a tipikus közlekedési mód, a gyaloglás számára 

csekély földrajzi akadály adódik, míg a közlekedési úthálózat gyér és idıszakonként 

járhatatlan utakból áll. Az optimális p-medián hálózat átlagtávolságára 1,09 kilométer 

adódott, míg az aktuális hálózati átlagtávolság 1,38 kilométer volt, ami 26%-kal 

meghaladja az optimális értéket. Az optimális eloszlás egyenletesebb is és fıleg a 

periférikus helyzető települések számára jelent kisebb távolságot. A maximális távolság az 

optimális rendszerben 5,86 kilométer, az aktuálisban 8,36 kilométer. Az aktuális 

átlagtávolság a jelenlegi 30 intézmény helyett 23 optimálisan elosztott intézménnyel is 

biztosítható lenne, vagyis az elérhetıség javítására még a jelenleginél kisebb számú 

intézmény esetén is mód nyílna, azok optimális elosztásával. Az aktuális eloszlás 11 

intézményét kellene áthelyezni az optimális megoldás eléréséhez, a maradék 19 helyzete 

változatlan maradhatna. Ha az elérhetıséget újabb intézményekkel szeretnék javítani, 

akkor legalább 5 intézményre lenne szükség ahhoz, hogy az optimális 30 intézményes 

megoldás 1,09 kilométeres átlagtávolságát elérjék. A kétféle eljárás költségei 

összehasonlításához az új egységek létrehozatali költségét kell összehasonlítani az 

intézmények áthelyezésének költségével. Az áthelyezés költségei minimálisak, mivel az 

intézmények bútorzata minimális, egy alapismeretekkel rendelkezı személyzettel 

rendelkeznek, így lényegében a személy áthelyezését vagy egy másik személy kiképzését 

jelenti. Az áthelyezés nehézségei inkább a nem számszerősíthetı politikai, társadalmi, 

személyi problémákból adódhatnak. A szerzık megvizsgálták a különbözı számú 

intézményre vonatkozó lefedettségmutatókat is, ezek ismertetésétıl azonban eltekintünk. 

(Oppong-Hodgson, 1994) 

Rahman és Smith (1999) tanulmánya Bangladesh egészségügyi intézményeinek 

területi eloszlásával foglalkozik. A szerzık megállapítják, hogy a fejlıdı országokban a 

különbözı intézmények telepítési döntései gyakran koordinálatlanul, helyi szinten 

születnek, ad hoc szempontok vagy politikai megfontolások alapján. Az optimális 

elrendezésre vonatkozó formális elemzések hiányában a végeredmény, az intézmények 

területi eloszlása nagyon távol állhat az optimálistól, ami az egészségügyi intézmények 

kapcsán azért is sajnálatos, mert az ellátás minısége, elérhetısége összefüggésben áll 

számos társadalmi és gazdasági mutatóval. A bangladeshi kormány 1997-es egészségügyi 

programja egyik prioritásaként a falusi térségek jobb egészségügyi intézményi ellátását 

jelöli meg, amely részben az erıforrások növelésével (több intézménnyel) részben a már 
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meglévı intézmények hatékonyabb eloszlásával valósulhat meg. Rahman és Smith 

megállapítja, hogy jelentıs javulás az elmúlt években az erıforrások növekedése ellenére 

sem következett be, nagyobb eredményt az optimalizációs modellek által nyújtott 

megoldások implementálásától lehet várni. A szerzık tanulmányukban a két legalapvetıbb 

egészségügyi ellátást nyújtó intézménytípus, a rendelı és az egészségügyi és családi jóléti 

központok (utóbbiak a rendelıknél valamivel többféle ellátást nyújtanak) területi 

eloszlásával foglalkoznak.  

A vizsgálat színtere az ország közepén fekvı Tangail thana. A helyszín kiválasztását 

a megbízható adatok elérhetısége motiválta. A thana három települése még így is kikerült 

a vizsgálatból, mert az esıs idıszakban áradással elborított, szárazföldi úton 

megközelíthetetlen területen fekszenek. A vizsgált területen így összesen 212 település 

fekszik, amelyek teljes területe 212 négyzetkilométer mintegy 240 ezer lakossal.  

A lakosság többsége gyalog közlekedik, ezen kívül riksák és kerékpárok használata is 

jellemzı. A szilárd burkolatú utak hossza 55 kilométer, a földutaké 480 kilométer.  

A vizsgálathoz a szerzık létrehozták a 212 település közötti úthálózati távolságmátrixot.  

Az elérhetıségi vizsgálat számára Rahman és Smith megfelelıbbnek tartotta a 

maximális lefedettség problémájának alkalmazását, mint a p-medián problémáét. A p-

medián probléma megoldására szolgáló algoritmus minimalizálja az átlagos távolságot, de 

az egyes létesítményektıl való maximális távolságot nem minimalizálja. Így elıfordulhat, 

hogy az átlagos távolság szempontjából optimális megoldás az intézményektıl túlságosan 

is távoli egyedi településeket eredményez. Ez azért kedvezıtlen jelen esetben, mert a 

vizsgálatok szerint a páciensek túl nagy utazást nem tesznek meg az alapvetı kezelésért, 

így ezek a távoli települések lényegében ellátatlanok maradnak.  

Az egészségügyi és családi központok száma a körzetben jelenleg hét, ez a kormány 

szándékai szerint, a lakosságarányosan megállapított célok alapján tízre növelendı. A hét 

intézménytıl való átlagos távolság 3,7 kilométer, ami az optimális elhelyezkedéssel  

2,1 kilométerre lenne csökkenthetı. Az optimális elhelyezés lehetséges színterei során a 

szerzık olyan korlátozó tényezıket vettek figyelembe, mint a lakosság minimális száma 

(ami ezer fı), a település megfelelı víz- és energiaellátása. A négy kilométeren belül 

lefedett lakosság aránya az aktuális 57%-ról 98%-ra lenne növelhetı. Ha a jelenlegi 

hálózathoz három további intézményt adnának hozzá az optimális helyen, akkor az 
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átlagtávolság 1,9 kilométerre lenne csökkenthetı, a lefedettség 99,6%-ra növelhetı.  

Ez lényegesen kedvezıbb eredmény, mint a három pótlólagos intézmény jelenleg tervezett 

helyszíne melletti 2,9 kilométeres távolság és 72%-os lefedettség.  

A legalapvetıbb egészségügyi ellátást nyújtó rendelık optimális elosztásánál a 

szerzık kétféle lehetıséget is megvizsgáltak. Egyrészt globálisan osztották el a 40 

intézményt, másrészt a thanán belüli kilenc körzetben (ez települések együttesét jelenti 

vagy egy nagyvárost) körzetenkénti optimalizációt valósítottak meg, ami összesen kilenc 

földrajzilag korlátos probléma megoldását jelenti. Az eredmények részletes ismertetésétıl 

eltekintek, a földrajzilag nem korlátos megoldás sokkal hatékonyabb. Ez azt jelenti, hogy 

nem célszerő a lakosság mozgását a saját adminisztratív körzetén belüli intézményekre 

korlátozni, mert a körzethatárhoz közeli települések egy szomszédos körzet intézményéhez 

közelebb feküdhetnek. Az optimális területi besorolás és az adminisztratív határok 

eltérésére más tanulmányok is rávilágítottak (Walsh et al., 1997). Az egészségügyi ellátás 

nagy részének megszervezése szempontjából az adminisztratív határokat nem kellene 

feltétlenül figyelembe venni, a földhivatali nyilvántartás azonban a papíralapú ügyintézés 

miatt egyértelmő körzetlehatárolást igényel. Rahman és Smith vizsgálatainak fı 

konklúziója, hogy az allokációs modellek segítségével nagyon jelentısen javítható az 

egészségügyi ellátás területi hatékonysága. Bár a tanulmány csak egy mintaterületre 

vonatkozó eredményt ismertet, a szerzık szerint az eredmények más területekre 

vonatkozóan is tipikusnak tekinthetık. (Rahman-Smith, 1999) 

Kumar (2004) tanulmányában a lokációs modellek négyféle használatát különbözteti 

meg: az elérhetıség felmérése, a földrajzi lefedettség vizsgálata, új létesítmények optimális 

elhelyezése és lehetséges új helyszínek kijelölése. A tanulmányból nem világos, hogy az 

utóbbi két változat között mi a különbség. Kumar tanulmányának célja egyrészt a földrajzi 

elérhetıség és hatékonyság változásának felmérése két indiai körzetben 1981 és 1996 

között, valamint a már meglévı intézményhálózat kibıvítése kapcsán szóba jöhetı 

optimális telephelyek kijelölése. Az indiai kormány a lakosságszámot jelöli meg az új 

kórházak telepítésének fı kritériumaként. Ez alapján a településnek legalább 30 ezer 

lakossal kell rendelkeznie. Kumar szerint ez a kritérium hátrányos azon falusi térségekre, 

ahol sok nagy népességszámú falu található, de amelyek lakossága a 30 ezer fı alatt marad. 

Informális csatornákból ismert, hogy a döntéshozó bürokraták a telepítési döntések során 
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elınyben részesítik a fejlettebb városi térségeket a falusi és periférikus térségekkel 

szemben, akkor is, ha a területi hatékonyság szempontjai ezt nem indokolják. (Kumar, 

2004) 

Kumar tanulmányának empirikus vizsgálata két egymással szomszédos körzetre, 

Rohtakra és Bhiwanira irányulnak. A terület Haryana államban található, amely Delhitıl 

nyugatra fekszik és India egyik legfejlettebb állama. A korábban ismertetett 

tanulmányokkal megegyezıen a szolgáltatások igénybevevıi becsléséhez a 

lakosságszámot használta. A települések száma 914. A távolságnál légvonaltávolságot 

alkalmazott, mivel az utakra vonatkozóan nem állt rendelkezésre megbízható adatbázis, 

másrészt a terepbejárás alapján közösségi közlekedés nem mőködött a térségben, ezért a 

lakosság kerékpárral, traktorral vagy gyalog közlekedik. Másrészt a körzetekben nincsenek 

a légvonaltávolságot a tényleges távolságtól leginkább eltérítı terepakadályok, folyók, 

hegyek, erdık.  

Kumar a p-medián és a maximális lefedettség eljárás közül a p-medián által 

szolgáltatott megoldást tartotta jobbnak. Az indoklása ugyanakkor vitatható, mert egyrészt 

a kisebb átlagos távolsággal magyarázza ezt, amit viszont a módszer automatikusan 

eredményez, másrészt a maximális lefedettség ellátatlan területeket eredményezhet. Az 

érvelése azonban problémás, mert, mint azt az elıbb ismertetett Rahman-Smith (1999) 

tanulmány kapcsán is láthattuk, a p-medián eljárás átlagosan a legkisebb távolságot 

eredményezi, de a maximális távolság nagyobb lehet a maximális lefedettség eljárásával 

kapott eredménynél. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy az átlagtávolság valóban kisebb a  

p-medián eljárásnál. A szerzı az egészségügyi alapellátás intézményhálózatának aktuális 

eloszlását hasonlítja össze az optimális eloszlással. 1981-ben az aktuális átlagtávolság 7,72 

kilométer volt, az optimális 6,85 kilométer, a különbség tehát nem olyan jelentıs, mint a 

korábbi tanulmányoknál. Mindez érvényes 1991-re és 1996-ra is. Az aktuális és az 

optimális elrendezés közötti különbség százalékosan kifejezve azonban kicsit növekedett 

(13%-ról 21%-ra). Kumar ebbıl azt a következtetést vonja le, hogy az új telepítéseknél  

(az intézmények száma 30-ról 103-ra emelkedett a 15 év alatt) nem vettek figyelembe az 

optimális elhelyezkedésre vonatkozó számításokat. Máshogyan kifejezve az aktuális és 

optimális elrendezés különbségét, 1996-ban optimális tervezés esetén a lakosság 75%-a az 
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intézményektıl öt kilométeren belül lenne található, míg az aktuális elrendezésnél csak a 

60%-a. (Kumar, 2004) 

Ross és társai tanulmánya annyiban tér el az eddigiektıl, hogy nem a teljes 

lakosságra, hanem annak egy részére, az 50 és 70 év közötti nıkre vonatkozó problémával, 

nevezetesen a mellrákszőrı intézmények elhelyezésével foglalkozik. A tanulmány szerint a 

nık akciótere kisebb a férfiakénál, ezért különösen érdekes az intézmények utazási idı 

minimalizálását lehetıvé tévı területi elrendezése. A vizsgálati területük Ontario, ahol a 

vizsgálat idején kilenc szőrıállomás létezett, azon belül a szőkebb terület Kingston 

környéki, együttesen nagyjából Magyarország területével megegyezı 10 megye. Ezen a 

területen jelenleg egy szőrıállomás szolgálja ki a több mint 80 ezer 50 és 70 év közötti nıt. 

A korosztály létszáma gyorsan növekszik, a szőrıállomások bıvítése emiatt és a földrajzi 

elérhetıség javítása miatt is indokolt. A rákos megbetegedések és halálokok közül a 

mellrák a leggyakoribb az adott korosztályban, idıben történı diagnosztizálásával a 

kockázatok csökkenthetık lennének. A szerzık vizsgálatukban hétféle forgatókönyvet 

hasonlítanak össze, amelyek a szőrıállomások számában és a maximális utazási 

távolságban térnek el egymástól. (Ross et al., 1994) 

Az egészségügyi intézmények közötti, már régóta ismert hierarchia explicit 

figyelembe vétele az elhelyezkedés optimalitásának vizsgálatakor és a tervezéskor tovább 

bonyolítja a vizsgálatokat. Már Godlund ötvenes évek végi svédországi helyzetfelmérése 

rámutat arra, hogy általános kórházakra a 30-40 ezer lakosú városokban is szükség van, 

kevesebb páciensnek speciális kezelést nyújtó regionális kórházak azonban saját körzetük 

alapvetıbb szükségletei mellett a speciális kezelésekkel nagyobb térségeket szolgálnak ki. 

(Godlund, 1961) A hierarchikus rendszereknél a különbözı szintek közötti kapcsolattartás 

problémáját és az alacsonyabb szintek magasabb szintek alá történı optimális területi 

besorolását is meg kell oldani. Bár maga a problémakör már régóta közismert volt a 

területi kutatók elıtt, matematikai bonyolultsága miatt az elsı hierarchikus elhelyezés 

operációkutatási modell Serra és ReVelle 1993-as tanulmányához kötıdik. A pq-medián 

probléma néven ismertté vált elhelyezési probléma során p számú alapfokú szolgáltatást 

nyújtó létesítményt és q számú széleskörő szolgáltatást nyújtó létesítményt kell elhelyezni. 

Az elıbbiek az utóbbiak irányítása vagy felügyelete alatt állnak. Az alapfokú szolgáltatás 

nyújtó létesítmények száma meghaladja a széleskörő szolgáltatást nyújtókét.  
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A hierarchikus allokációs algoritmusokat tárgyalja Gerrard-Church (1994) és Sahin-

Süral (2007). Gerrard és Church tanulmányában a módszer alkalmazását egy Kolumbiai 

régió egészségügyi intézményei optimális elhelyezése megtervezésével illusztrálta. A 

régióban öt kórház és 24 alapellátást nyújtó rendelı mőködött. A hierarchikus maximális 

lefedettség eljárással arra keresték a választ, hogy milyen optimális elrendezése lehetséges 

ezen intézményeknek, úgy, hogy a kórházak és a rendelık közötti kapcsolattartás 

szempontjából is optimális legyen az elhelyezkedés. A modell korlátját jelentette az is, 

hogy a rendelık és kórházak közötti távolság nem lehetett nagyobb 60 perces utazásnál. Az 

eredmények abból a szempontból érdekesek, hogy nagyon különbözı területi 

konfigurációk lényegében azonos eredményeket szolgáltattak a lefedettség szempontjából, 

vagyis számos hasonlóan jó megoldás közül lehet választani. Ez azt jelenti, hogyha az öt 

kórház mindegyike más városba kerül, az átlagos elérhetıség szempontjából 

rendszerszinten alig változik valami, miközben lokálisan természetesen nagy eltérések 

vannak az egyes megoldások között. Amikor a kórházak száma háromra és kettıre 

csökken, akkor viszont már csökken a rugalmasság, vagyis a kórházak optimális helyzete 

meglehetısen determinálttá válik. (Gerrard-Church, 1994) 

Costa Rica egészségügyi intézményeinek földrajzi elérhetısége kapcsán Rosero-

Bixby (2004) rámutat arra, hogy az elérhetıség hagyományos mérıszámai több lényeges 

szempontot nem vesznek figyelembe. Ezek között található az egymást átfedı intézmények 

léte, a redundáns szolgáltatások, a kiszolgált lakosság száma, a kiszolgálás minısége, 

zsúfoltsága, a várólisták léte, a távolság és az utazási költség közötti nem lineáris 

kapcsolat, az adminisztratív területi egységek használata révén keletkezı módosítható 

területi egység problémája. Ezen problémák egy részét lehet kezelni a földrajzi információs 

rendszer (GIS) használatával, például az adminisztratív határoktól független 

sőrőségmutatók képzésével. (Rosero-Bixby, 2004). Rosero-Bixby vizsgálatai csak a 

használt adatbázis területi részletezettsége miatt érdekes, mutatói, hasonlóan az 

elérhetıséggel és egyenlıséggel foglalkozó tanulmányok zöméhez, egyszerően a 

kórházaktól és alapfokú ellátást nyújtó intézményektıl való távolság megállapítására 

korlátozódnak, és nem foglalkozik az intézmények földrajzilag optimális eloszlásának 

kérdésével.  
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A vérellátó központok telepítése során még a többi egészségügyi intézménynél is 

fontosabb tényezı a megfelelı területi lefedettség, a vér begyőjtése, vizsgálata, tárolása, 

elosztása miatt is. Törökországban az 1999-es földrengéseket követı vérellátási zavarok 

miatt derült fény az ellátás területi hibáira, ami a rendszer újraszervezését motiválta.  

A kérdést elméleti oldalról, a vérellátás optimális területi rendszerének modellje 

bemutatásával tárgyalja Sahin és társai 2005-ös tanulmánya. A korábbi rendszerben a 

vérellátó központok között nem volt hierarchia, az újjászervezés után egy kétszintő 

hierarchikus rendszert javasolnak. A regionális vérellátó központok teljes körő 

szolgáltatást végeznek, az egyes regionális vérellátó központokhoz tartozó helyi 

vérközpontok, vérállomások és mobil vérgyőjtı egységek feladatai korlátozottabbak. Ezek 

alapján a következı területi telepítési döntéseket kell meghozni: melyik jelenlegi vérellátó 

központ legyen (számuk 23) regionális vérellátó központ és az egyes regionális vérellátó 

központokhoz mely helyi vérellátó központok tartozzanak. A vér iránti kereslet nagyságát 

a lakosság száma határozza meg. A döntés a szállítási költségek minimalizálása alapján 

születik. A probléma abból a szempontból tér el az elızıekben bemutatottaktól, hogy a 

szolgáltató intézmények között hierarchia van, q számú központi intézmény és p számú 

alárendelt intézmény optimális elhelyezése a cél. A szerzık a területi és hierarchikus 

eloszlás 64 különbözı változatát hasonlítják össze a területi hatékonyság szempontjából. 

Ezt követıen a telephely-lefedettség problémájával is foglalkoznak, amikoris a 

létesítmények kereslettıl való maximális távolsága külsı adottságként meghatározott, a cél 

a létesítmények számának minimalizálását lehetıvé tévı területi elhelyezés megtalálása. 

Ez jelen esetben azért lehet érdekes, mert a vérellátás kapcsán fontos kérdés lehet, hogy 

adott távolságon belül elérhetı legyen vérközpont. Ha 200 kilométeren belül szükséges, 

hogy vérközpont elérhetı legyen, akkor minimum 35 telephelyre van szükség,  

150 kilométernél 40-re, 100 kilométernél 57-re. (Sahin et al, 2005) 

Boffey és társai (2003) tanulmánya a születést segítı intézmények hatékony 

elhelyezésével foglalkozik Rio de Janeiroban, ahol az újszülött halálozási ráta 2% körüli és 

térben nagy szóródást mutat, mint ahogyan a születést segítı intézmények eloszlása is 

egyenletlen. A vizsgálatot az motiválta, hogy az intézményrendszert bıvíteni szerették 

volna, és az intézmények hatékonyabb területi elosztásával a csecsemıhalandóság 

csökkenthetı. Az intézmények a nyújtott szolgáltatás alapján hármas hierarchiába 

szervezıdnek. Az alapszintő létesítmények születés elıtti tanácsadással és a legegyszerőbb 
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egészségügyi vizsgálatokkal foglalkoznak. Ha a vizsgálatok komplikációt állapítanak meg, 

akkor a pácienst továbbirányítják a terhességgel és szüléssel foglalkozó klinikára. A 

második szinten a szülıotthonok helyezkednek el, ahol normális esetben a születés 

történik. A harmadik szint a szülıklinika, ahova komplikációk vagy veszély esetén 

kerülnek a nık az alapszintrıl és a szülıotthonokból is. Ezen a hármas hierarchián kívül 

még létezik az általános kórházak szintje, amelyek adott esetben foglalkoznak a terhes 

nıkkel is, de telepítésüket általánosabb szempontok irányítják, elhelyezkedésüket a 

probléma szempontjából külsı adottságként kell kezelni.  

A feladat így a háromszintő, hierarchikus intézményhálózat térben optimális 

elhelyezése. Az intézmények egymásba ágyazottak, a magasabb szintő intézmény az 

alacsonyabb szintő intézmény funkcióit is ellátja. Az alapmodellben a költségvetési 

korlátokból fakadóan megállapítva 65 alapintézményt, 25 középfokú és 5 felsıfokú 

intézményt allokáltak. Ha a jelenlegi hálózatot is figyelembe veszik, és csak a bıvítéssel 

létrejövı új intézményeket allokálják, akkor a megoldás számításigénye jóval kisebb. Ha 

Rio de Janeiro öt tervezési körzetében külön végzik az optimalizálást, akkor a globális 

megoldáshoz képest jóval kevésbé hatékony eredményt lehet elérni (Boffey et al, 2003) 

Banerji és Fisher (1974) szerint egy hálózat újabb intézményekkel történı 

bıvítésekor a telephelyek optimális elosztásának a tervezésekor a jelenleg aktuális 

elrendezıdést olyan korlátozó tényezıként kell figyelembe venni, amely eltérítheti a 

végeredményt az optimálistól. Bár minden vizsgálati területnek rögzített határai vannak, a 

határokon kívül, de a közelben lévı létesítményeket szintén figyelembe kell venni a 

tervezésnél. 

Rushton (1984) a különbözı lokalizációs algoritmusok több korai alkalmazását 

mutatja be, ahol az aktuális területi eloszlást hasonlították össze az optimálissal. Nyugat-

Indiára vonatkozó vizsgálat szerint a bankok és posták aktuális elhelyezése átlagosan 40%-

kal több utazást igényelt a lakosság részérıl a lehetséges optimális elrendezéshez képest.  

A kórházaknál a különbség 21%-os, a rendırırsöknél 10%-os. A különbségek azért 

érdekesek, mert az utóbbi esetben, a rendırırsöknél, amikor gyakrabban van arról szó, 

hogy a szolgáltató (a rendır) megy a fogyasztóhoz (például balesethez, bőntényhez), akkor 

a területi elrendezés hatékonyabb, míg az elızı esetekben, amikor a fogyasztónak kell 
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felkeresni a szolgáltatót (posták, bankok, kórházak), akkor a területi hatékonyság mutatója 

rosszabb.  

Dekle és társai a Katasztrófa Újjáépítési Központok telephelyének a kijelölésére 

alkalmazta az optimális elhelyezkedést meghatározó algoritmusokat. Ezek a központok 

nagy területet érintı katasztrófák, mint hurrikánok, tőzvészek, árvizek után támogatják az 

áldozatokat és segítik az újjáépítést. Minden megyének ki kell jelölni a központok számára 

szóba jöhetı helyeket. A floridai Alachua megyében a döntéshozók a következı három 

optimális elhelyezésre vonatkozó lehetıség közül választottak: 1, az átlagtávolság 

minimalizálása; 2, a legközelebbi központhoz való maximális távolság minimalizálása; 3, a 

központok számának a minimalizálása úgy, hogy minden lakos egy bizonyos távolságon 

belül elérje a legközelebbi központot. Egy negyedik szempontot is mérlegeltek, mégpedig 

hogy a lehetséges helyszínek egy katasztrófa után használhatók legyenek. A döntéshozók a 

harmadik kritérium, vagyis a telephely lefedettség (lásd a 2.1 táblázatot is) probléma 

megoldása mellett döntöttek. A számítások megoldásához kijelölték a központok 

lehetséges helyszínét, összesen 3900 helyszínt, valamint a központok igénybevevıi, vagyis 

a lakosság lakhelyét 6600 alappontra osztották fel. Az egész vizsgálat legmunkaigényesebb 

része az alapadatbázis összeállítása volt. A 2001-es vizsgálat eredményeként megállapított 

optimális helyeken hozták létre a központokat a 2004-es hurrikánt követıen. (Dekle et al, 

2005) 

Nascimeno és Beasley (1993) a brazíliai jóléti juttatások (nyugdíjak, munkanélküli 

segélyek, táppénzek) kifizetésével foglalkozó irodák optimális elhelyezésére vonatkozó 

példát mutat be. A rendszer átalakítását az irodák kicsi száma miatt várakozási idı és az 

elhelyezkedés kedvezıtlen volta miatti hosszú utazási idık tették szükségessé. A szerzık 

tanulmányukban a 900 ezer lakosú Maceió példáján keresztül mutatják be az optimális 

allokációs eljárásokkal elért eredményeket, amelyek más városokra is jellemzıek voltak. A 

korábbi három irodából kettıt költöztettek el és két újat nyitottak, így az átlagos utazási 

távolság a korábbi 14 kilométerrıl 7 kilométerre csökkent. (Nascimeno-Beasley, 2003) 

Az ismertetett példákból látszik, hogy az optimalitás egzakt vizsgálatának komoly 

hagyományai, módszerei, alkalmazásai vannak. Részleges összegzésként néhány korlátozó 

feltevést említünk velük kapcsolatban. A módszerek olykor túlidealizált feltevésekkel 

élnek, nem számolnak az intézmények elhelyezésének nemcsak politikai-társadalmi 
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vetületével, hanem objektív, közlekedési vagy telephelyelérési, infrastrukturális korlátaival 

sem. Kétséges azoknak az alkalmazásoknak az érvényessége is, amelyek 

légvonaltávolságokat használnak a hálózati távolságok helyett. Ritkán említik meg az 

elérhetıség és az esetleges mérethatékonyság közötti választási lehetıséget. Ugyanakkor, 

minden esetleges kifogás ellenére, a számítások eredményei mindenképpen 

felhasználhatók a tényleges helyzettel való összevetéshez és a hálózatok esetleges 

átalakításához, optimalizálásához is.  

 

2.4 A méretgazdaságosság vizsgálatának célja és jelentısége a 

közszolgáltatásoknál 

 

Egy tevékenységet akkor tekintenek méretgazdaságosnak vagy mérethatékonynak, ha a 

kibocsátás nagyságával együtt csökken a kibocsátott outputra jutó egységköltség  

(2.2 ábra).A mérethatékonyság mérésének alapvetı problémáit az jelenti, hogy mit 

tekinthetünk „költségnek” és mit „outputnak”. Ha ezek a fogalmak gyakorlatilag jól 

operacionalizálhatók, akkor lehetséges empirikusan igazolni vagy cáfolni a 

mérethatékonyság létét. Általánosságban a versenyszféra és az ipar termelésénél a 

költségek és outputok mérése könnyebben megoldható, mint az adminisztratív 

közszolgáltatásoknál, ahol se a költségek, se az outputok mérése nem egyszerő.  

Maga a méretgazdaságosság vagy skálahozadék fogalom, a magyar és a külföldi 

szakirodalomban is gyakran használt, mind a tıkeintenzív feldolgozóipari vagy 

energiaipari vállalkozások, az anyagi infrastruktúra, mind a közszolgáltatások szervezése 

kapcsán. Az ipar és a közszolgáltatások között azonban számos alapvetı különbség van: 

egyrészt az említett tıkeintenzivitás, amely szemben az ipar számos ágazatával, a 

közszolgáltatások többségére nem jellemzı. Utóbbiak adminisztratív vagy személyi 

szolgáltatás jellegük miatt inkább munkaintenzívek. Másrészt a lakosság számára nyújtott 

közszolgáltatások térbeli koncentrációja a szolgáltatásokhoz való hozzáférés rendkívüli 

egyenletlenségeihez vezetne, míg az ipari termelésnél ez nem jelent problémát, mert a 

kiskereskedelem térben megfelelıen szétszórtan tudja teríteni a koncentráltan folyó 

termelés eredményét. 

A közfeladatok szervezésének területi vonatkozásaira vonatkozó egységes elmélet 

létrehozatala azért nehéz vagy lehetetlen, mert a világon nagyjából 200 nemzeti szintő 

adminisztratív rendszer létezik, mindegyik valamennyire eltérı mérető, alakú, 

településhálózatú, közlekedési hálózatú, térfelosztású. A magyar megyéknek megfelelı 

mérető közigazgatási egységek száma legalább tízezres nagyságrendő (Krishal, 1988). 
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2.2. ábra: ábra A méretgazdaságos tevékenységek egységköltsége a kibocsátás 

függvényében 

A (gazdasági, adminisztratív) egység mérete
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Forrás: Saját szerkesztés. 
 
Az egyes területi egységek hierarchikus rendszere, speciális funkcióik különbözı 

szinteken megszámlálhatatlanul sok lehetséges megoldást kínálna az adminisztrációk 

térbeli szervezésére. Az alábbiakban tárgyalt példák elsısorban a térbeli hálózatban 

mőködtetett közszolgáltatások mérethatékonyságára vonatkozó elemzésekbıl kerülnek ki.  

Az adminisztratív szolgáltatások méretgazdaságosságával kapcsolatos magyar 

vonatkozású gyakorlati elemzések száma csekély, annak ellenére, hogy egyes 

államigazgatási, közigazgatási szervek megyei szintrıl regionális szintőre szervezésekor 

rendre hivatkoznak rá. A településszintő közigazgatási reformok kapcsán is gyakran kerül 

szóba a méretgazdaságosság, például úgy, hogy szétaprózódott, nem hatékony 

önkormányzati rendszerrıl beszélnek. (Verebélyi, 1993) Egyes közszolgáltatások 

hatékonyságának, méretgazdaságosságának vizsgálata terén a magyar szakirodalomban az 

óvodák, alapfokú oktatás, önkormányzatok adminisztratív költségeire vonatkozóan 

találunk elemzést (Fekete et al., 2003). Ez alapján ha az egy lakosra jutó adminisztrációs 

költségek abszolút értékét nézzük, akkor az nagyjából méretfüggetlenül alakul: a 

legkisebbek az 500 fınél nagyobb falvakban, a legnagyobbak Budapesten. A kisebb 
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falvakban nagyobbak, mint a nagyobb falvakban, valamint a kisebb városokban is 

nagyobbak, mint a nagyobb városokban, de az eltérés nem túl nagy, és a városok és falvak 

között sincs különbség. (Fekete et al., 2003, 59. o.) Az adminisztratív költségek aránya az 

összes önkormányzati kiadáson belül ugyanakkor a település méretével növekedve 

csökken, ami nem feltétlenül a mérethatékonysággal, hanem a nagyobb településekhez 

tartozó többféle feladattal függ össze. Az óvodákra vonatkozóan mérethatékonyság nem 

mutatható ki, az átlagosan jóval kisebb falusi óvodák egységköltsége kisebb a nagyobb 

városi óvodákénál. Ugyanez érvényes az általános iskolákra is. (Fekete et al., 2003) 

Hermann Zoltán az általános iskolák egységköltségét vizsgálta településszinten, de nem a 

mérethatékonyság szempontjából, hanem inkább a mőködtetı önkormányzatok anyagi 

helyzete és a kiadások nagysága közötti kapcsolatot elemezte. Ezek szerint az 

átlagkiadások alacsonyabbak a rosszabb anyagi helyzető településeken (Hermann 2005, 

2008). A szilárd hulladék gazdálkodásában és a szennyvízkezelésben kimutatható a 

méretgazdaságosság. A Nemzeti Környezetvédelmi Program megyénként 5-6 

hulladéklerakó mőködtetését irányozta elı, egyes méretgazdaságossági számítások szerint 

viszont megyénként legfeljebb 1-2 lerakó lenne képes gazdaságosan mőködni. (Hermann 

et al., 1998, Kerekes, 2002) A szállítási költségek növekedésébıl fakadó többletköltség 

ugyanakkor szintén figyelembe veendı szempont lenne. A szennyvízkezelés 

mérethatékonysága a településszerkezettel összefüggı kérdés, mőszaki jellegő okokból 

fakad, a települések adminisztratív összevonásával nem változnak a földrajzi távolságból 

fakadó mőszaki adottságok.  

A települési önkormányzatok méretével és számával kapcsolatos kérdésekkel 

foglalkozik Koós Bálint és Lados Mihály tanulmánya. Megállapításuk szerint 

Magyarországon nem az önkormányzatok túl nagy számával van a probléma, hanem az 

önkormányzatokhoz telepített túl széles feladatkörökkel és az önkormányzati társulások 

hiányával, mivel adott feladatra, célra létrejövı társulások képesek költséghatékonyabban 

nyújtani bizonyos szolgáltatásokat. (Koós–Lados, 2008)  

Nemzetközi szinten az empirikus elemzések száma bıvebb, bár általános 

megfogalmazásokkal itt is találkozhatunk. Amerikában a helyi önkormányzatok méretének 

növelését 1966-ban a Bizottság a Gazdasági Fejlıdésért (Committee for Economic 

Development) például a következı indokkal javasolta: „A nagyvárosi térségekben a helyi 

önkormányzás legnyomasztóbb problémája elég egyszerően megfogalmazható. A kicsi, 
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duplán létezı, egymással átfedésben lévı helyi hatáskörök elképesztı sokasága nem képes 

megbirkózni a modern városok ügyeivel kapcsolatos nagyfokú nehézségekkel.  

A szuburbán szeparatizmus pénzügyi hatásai nagy nehézségeket jelentenek a központi 

város számára a különféle szolgáltatások nyújtása miatt. Ha a helyi önkormányzatok 

hatékonyan szeretnének mőködni a nagyvárosi térségekben, akkor megfelelıen nagy 

méretőeknek és hatáskörőeknek kell lenniük ahhoz, hogy a térségi szintő problémák 

számára pénzügyileg is elfogadható megoldásokat tudjanak nyújtani.” (idézi Hutcheson-

Prather, 1979, 166. oldal) Az önkormányzatok méretének a növelése ezen feltevések 

szerint mérethatékonysághoz vezet a helyi szolgáltatások nyújtásában.  

Ugyanakkor az amerikai városok mérete és a különféle közszolgáltatások egy lakosra 

jutó költsége között az empirikus elemzések alig találtak kapcsolatot. Hirsch úttörı 

tanulmánya szerint (149 St. Louis környéki és massachussettsi város vizsgálata alapján) 

kivételt a víz és szennyvíz szolgáltatás jelenti, amely az összes helyi kiadás nagyjából 

10%-ára tehetı (Hirsch, 1959) A mérethatékonyság azonban itt sem lineáris, kis méretrıl 

közepes és nagy méretre növekedve jelentkezik, nagyon nagy méretet elérve már nem.  

A városok központi adminisztrációjának egy lakosra jutó költsége a közepes mérető 

városokig némileg csökken, a nagyvárosoknál azonban növekszik. (Hirsch, 1959)  

Gabler (1971) vizsgálataiban különféle feladatok (mint a rendırség, tőzoltóság, 

szennyvízelvezetés, fıútvonalak, parkok, fıállású foglalkoztatottak száma) és a városok 

mérete közötti kapcsolatokat vizsgálta több amerikai államban. Általában a 

nagyvárosoknál nagyobb az egy lakosra jutó kiadás nagysága, mint a kisebb városoknál, 

tehát csökkenı hozadék létezik. Vizsgálódásaiban ezt a tendenciát mutatta ki a 25 ezertıl 

250 ezer fıig terjedı lakosságszám-tartományban és e fölött is. Egyetlen kivételt a 

fıútvonalakra fordított egy fıre jutó kiadások jelentették. Hutcheson-Prather (1979) a 799 

25 ezer lakosnál nagyobb amerikai város vizsgálata alapján azt találta, hogy a lakosság 

száma és a bürokrácia nagysága között egyértelmő pozitív kapcsolat van (a determinációs 

együttható 70,4%). Kiugró értékekkel rendelkezı várost nem találtak, ami szintén erısíti az 

összefüggés érvényét. A regresszió paraméterei alapján 1%-os növekedés a lakosság 

számában 1,2%-os bürokrácia növekedéssel jár együtt (az elemzésben a logaritmizált 

adatokra számoltak lineáris regressziót). Ezek az eredmények a mérethatékonytalanságot 

támasztják alá: a városok méretének növekedése a komplexitás olyan szisztematikus 
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növekedéséhez vezethet, amely csökkenti a hatékonyságot. (Hutcheson-Prather, 1979, 169. 

oldal) 

Shapiro (1963) adatai 1957-re vonatkoznak. Az akkori 48 államot megyei szinten 

külön vizsgálva azt állapította meg, hogy az egy lakosra jutó kiadások 20 államban az 5 

ezer lakosnál kisebb megyéknél a legnagyobbak (ez a legkisebb népességkategória), 10 

államban a 250 ezer fınél népesebb megyékben a legnagyobbak. A legalacsonyabb 

átlagköltség egyetlen államban sincs a legnépesebb kategóriában. Ezek az eredmények egy 

U alakú átlagköltség görbét mutatnak, 50 ezertıl 100 ezer fıig terjedı minimummal. 

Az Önkormányzatközi Kapcsolatok Tanácsadó Testülete jelentése szerint (1987) az 

egy lakosra jutó költségek többnyire csökkennek 25 ezer fıig, ezt követıen nagyjából 

változatlanok maradnak, majd 250 ezer lakos fölött jelentısen növekednek. Holzer et al 

(2009) a téma szakirodalmát áttekintve, részben saját korábbi kutatásokra is támaszkodva 

azt találta, hogy a városi szolgáltatások 80%-a számára nincsen mérethatékonyság a 20 

ezer lakosnál nagyobb városoknál. Az egy lakosra jutó költség U alakú, vagyis a nagyon 

kicsi városoknál és a nagyon nagy városoknál is nagyobb, mint a közepes (nagyjából 20 

ezer és 200 ezer lakos közötti) városoknál.  

Koven és Hadwiger (1992) az Iowa állam megyéire (ezek nagyságrendileg a 

lakosságszám szempontjából átlagosan kicsit kisebbek a magyar megyéknél) vonatkozó 

elemzése szerint a nagyobb megyék gazdaságilag nem hatékonyabbak a kisebbeknél. 

Egyedül a tıkekiadásoknál, a kórházak költségeinél és a fıutaknál mutatható ki némileg 

eltérı egy fıre jutó kiadás.  

A települések mérete és a rendırség lakosságarányos költsége közötti kapcsolat 

vizsgálatára is számos tanulmány született. Az eredmények nem teljesen egyértelmőek, 

mert a vizsgálat (adatok) helye és ideje is különbözı. Például Walzer (1972), Chapman et 

al. (1975) szerint létezik mérethatékonyság, Ehrlich (1973), Popp-Sebold (1972), Votey-

Philips (1972) és Gyimah-Brempong (1987) csökkenı hozadékot talált.  

Holcombe és Sobel az amerikai államok jogalkotási folyamatának költségét elemezte, 

ami azért érdekes, mert Holcombe szerint a törvénykezési folyamat (nem a törvények 

végrehajtása, csak maga a jogalkotás) látszólag olyan közösségi jószágnak tekinthetı, 

amelynek költségei függetlenek az érintett lakosság számától, vagyis hogy ezer, millió 

vagy tízmillió embert érintenek-e. Az amerikai államok törvénykezésére vonatkozó 

tapasztalati adatok szerint azonban nagyon szoros a korreláció az állam lakosai és a 
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törvénykezési költségek között: kétszer akkora lakosság kétszer akkora törvénykezési 

kiadással jár. (Hocombe-Sobel, 1995; Holcombe, 1998)  

Knapp tanulmánya az angliai krematóriumok mérethatékonyságát elemzi, ami azért 

érdemel külön említést, mert mind a költségek szerkezetére, mind az output mennyiségére 

(hamvasztások száma) vonatkozóan nagyon pontos adatok álltak rendelkezésére.  

Az eredményei alapján Londonban, valamint a többi körzetben, leszámítva a 

nagyvárosokat, 3000 hamvasztásig csökken az egységköltség, tehát van mérethatékonyság, 

3000 felett viszont növekszik az egységköltség, nincs mérethatékonyság. Ezt a szerzı a 

koordinációs költségek növekedésével magyarázza. Vidéken számos helyen nem érték el 

az optimális méretet a krematóriumok, itt a szomszédos krematóriumok, illetve 

önkormányzatok közötti együttmőködést javasolja, bár olyan nem gazdasági szempontok, 

mint a helyi, intimebb szolgáltatás iránti igények ez ellen szólnak. A Londonon kívüli más 

nagyvárosi körzetek krematóriumai ugyanakkor a legkisebb, 400-as teljesítménytıl kezdve 

a méret növekedésével növekvı egységköltséggel mőködnek. A háromféle körzet 

egységköltségei között is lényegesek a különbségek, London majdnem minden 

teljesítménynél nagyjából 30%-kal meghaladja a vidéki térségek költségét. (Knapp, 1982) 

Amerikában az iskolák körzetesítése, „konszolidálása” kapcsán az 1930-as évektıl 

gyakran elhangzó érv a mérethatékonyság. Az oktatás három szervezeti szintje az 

osztályterem, az iskola és az iskolakörzet. 1930 és 1975 között az iskolai körzetek száma 

128 ezerrıl 17 ezerre csökkent, az iskolák száma 262 ezerrıl 91 ezerre, miközben a 

tanulók száma megduplázódott. (Fox, 1980; Guthrie, 1979) Hirsch 1959-es tanulmányában 

is foglalkozott a kérdéssel, 27 St. Louis-i körzet empirikus vizsgálatával. Eredményei 

alapján a tanulók száma és az egy tanulóra jutó kiadás között nincs összefüggés, tehát nem 

létezik mérethatékonyság ezen a területen. Hirsch tanulmányát követıen elemzések tucatjai 

foglalkoztak a kérdéssel, különbözı amerikai államokra vonatkozó adatokkal és 

módszertannal. Ez azért is érdekes, mert Guthrie (1979) szerint az iskolákkal kapcsolatos 

„Nagyobb=olcsóbb” feltevés anélkül vált nemzedékek mantrájává, hogy empirikus tesztek 

valaha is igazolták volna a mérethatékonyság létezését. Az empirikus tesztek legalábbis 

ellentmondásosak. Cohn (1975) szerint a kutatások módszertana és eredményei némileg 

különböznek, de a legtöbb tanulmány U alakú tanulóarányos költségeket mutat ki.  

Vagyis léteznek túl kicsi és túl nagy iskolák is. (Cohn, 1975)  
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Egyes kutatások szerint mérethatékonyság figyelhetı meg 500 tanulóig, a fölött viszont 

nem (Duncombe et al., 1995). Forsythe és társai nebraskai iskolákra vonatkozó kutatásai 

alapján 400 tanulóig tart a mérethatékonyság, afölött már csak minimálisan csökken az egy 

tanulóra jutó költség, majd 1200 tanuló fölött már növekedni kezd az átlag. (Forsythe et al., 

1988) Andrews et al. (2002) tanulmánya szerint a költségminimum valahol 2000 és 4000 

tanuló között található, Fox (1981) szerint valahol 1000 és 30000 között. Robertson (2007) 

a 99 legnagyobb iskolai körzet adatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy nincs 

mérethatékonyság, az iskolák méretének növelésével pótlólagos, költséges funkciók 

jelentkeznek (mint a gyerekek étkeztetési programja, utaztatása), az adminisztrációs 

szintek száma növekszik, egymásnak munkát adó nehézkes szuperbürokráciák jönnek 

létre, amelyek ténylegesen nem mérethatékonysághoz, hanem mérethatékonytalansághoz 

vezetnek. A nagy iskolai körzetek nemcsak a költségek szempontjából nem hatékonyak, 

hanem csökkentik a tanulók motivációját, részvételét, elszemélytelenítik a tanár-diák 

kapcsolatokat és így a tanítás hatékonyságát is csökkentik. Ugyanezekre a 

következtetésekre jutott Andrews et al. (2002) és Walberg-Fowler (1987) kutatása, ami 

azért fontos, mert nemcsak a költségek, hanem a kibocsátás változását, minıségi 

különbségeit is figyelembe vették, amitıl való eltekintés hibás lenne a 

közszolgáltatásoknál is. Ferris és West (2004) az iskolák méretének növekedésével járó 

extern költségekre hívja fel a figyelmet, ide számítva az iskolai erıszak növekedését, a 

fegyelmezetlenséget és a droghasználatot.    

Hanley (2007) tanulmánya a közlekedési költségek és az iskolák nagysága közötti 

kapcsolat tárgyalása kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy a nagyobb körzetek révén 

bizonyos típusú költségeket megtakaríthatnak, viszont egyéb, másodlagos vagy új 

költségekrıl (mint a közlekedés is) gyakran megfeledkeznek. Sher a közlekedési költségek 

kapcsán megállapítja, hogy amint azok a gazdaságossági számításoknál figyelembe vannak 

véve, az iskolaösszevonásokkal elérhetı költségcsökkentés megszőnik. (Sher, 1976) 

Guthrie a közlekedési költségek elégtelen figyelembe vételén kívül más területi tényezıket 

is megemlít, például az utazási idık figyelmen kívül hagyását és a népsőrőség 

elhanyagolását. Utóbbi szempont azért lenne fontos, mert egy nagy népsőrőségő városban, 

ahol a gyerekek gyalog mehetnek az iskolába, pénzügyileg olcsóbb lehet egy nagyobb 

iskola üzemeltetése, mint több kisebbé. Falusi térségekben viszont, ahol a közlekedési 

költségek jelentısek, egy nagyobb iskola pénzügyileg kevésbé hatékony, mint több kisebb. 
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Egy másik esetleges elınye az iskolakörzetesítésnek, hogy központosítani lehet a 

beszerzéseket, így a nagyobb mennyiségek mellett árkedvezményt lehet elérni. Guthrie 

szerint azonban az elınyöket kompenzálják a megnövekvı elosztási, adminisztrációs 

költségek, a központosítással járó rugalmatlanság és idıbeli késlekedés. (Guthrie, 1979) 

Összességében a nagyon kicsi iskolák összevonása kapcsán még megfigyelhetı bizonyos 

mérethatékonyság (egy gyerek számára nem érdemes külön iskolát üzemeltetni), de a 

nagyobb iskoláknál mérethatékonytalansággal kell számolni.  

Különbözı kutatások a középiskolákkal kapcsolatban az általános iskolákhoz hasonló 

eredményekre vezettek. Riew (1966) wisconsini adatai szerint 900 tanulóig az egy diákra 

jutó költségek mérsékelten csökkennek, efölött növekednek. A kisebb iskolákban az egy 

oktatóra jutó diákok száma kisebb. Törökországi középiskoláknál a költségek 

szempontjából optimális méret Dundar és Lewis (1995) szerint valahol 1400 és1800 diák 

között található, ez alatt és e felett az egy diákra jutó költségek növekednek.  

A kórházak mérethatékonyságára vonatkozó vizsgálatok azért érdekesek, mert a 

kórházak összevonása során, hasonlóan az iskolakörzetesítéshez, gyakran hivatkoznak rá. 

A különbözı empirikus vizsgálatok eredményei azonban ellentmondásosnak bizonyultak a 

mérethatékonyság létét illetıen. Mindez a kórházak outputjának és minıségének a 

rendkívüli komplexitásával függhet össze, a különbözı nehezen definiálható szolgáltatások 

aggregálási nehézségeinek, a mőtétek és sikeres/sikertelen mőtétek megkülönböztetési 

nehézségeinek, a kezelési napok, a rendelkezésre állás, a várakozási idı és egyéb minıségi 

szempontok számbavételének, aminek következtében különbözı tanulmányok más és más 

módon operacionalizálják, mérik a teljesítményt és a költségeket is. A kezelési napok 

hossza például lehet teljesítménymutató, de a sok kezelési nap származhat a mőtétek rossz 

elıkészítésébıl és feleslegesen hosszú mőtét elıtti kórházi várakozási idıbıl is. Különbözı 

kórházak összehasonlítása rendkívül megtévesztı lehet a kórházi kezelések jellegére 

vonatkozó minıségi információk nélkül. Egyes régebbi elemzések közül Pauly (1978) 

mérethatékonyságot mutatott ki, bár megemlíti a nagyobb kórházakban fellépı 

koordinációs nehézségeket is. Más tanulmányok a közepes és nagy mérető kórházaknál 

állandó hozadékot állapítottak meg (Lave et al, 1972). Bays (1980) nem tudott kimutatni 

mérethatékonyságot, számos kutatás pedig mérethatékonytalanságot talált, vagyis a túl 

nagy kórházaknál a legnagyobb az egységköltség (Jenkins, 1980; Becker - Sloan, 1985; 

Robinson, 1985). További kutatások, így Evans (1971) ontarioi kórházakra vonatkozó 
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elemzése, önmagukban is ellentmondásos eredményekre vezettek. Preyra és Pink (2006) 

szerint ha két teljesen azonos kórház egyesül, akkor költséghatékonyság két ok miatt léphet 

fel: a tıkeköltségek aránya csökken és a kórházi ágykihasználtság aránya javulhat, vagyis 

növekedhet a hatékonyság. Ha viszont a tıkeköltség nem csökken az egyesülés 

eredményeként, akkor az átlagköltség is növekszik. (Preyra – Pink, 2006) Aletras (1999) 

91 görög kórházra vonatkozó elemzése alapján konstans hozadék van, 10%-os 

méretnövekedés ceteris paribus 9,86%-al növeli a költségeket. Kristensen és társai (2008) 

dániai elemzése kimutatott mérethatékonyságot, szerintük az optimális ágyszám 275, a 230 

ágy alatti kórházakat a költséghatékonyság szempontjából érdemes nagyobb egységekbe 

konszolidálni. 

Sajnos ezeknek a kutatásoknak a közös jellemzıje, hogy eltekintenek a földrajzi 

lefedettséggel, elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdésektıl. Az angliai helyzetet áttekintı 

Posnett (1999) ugyanakkor figyelembe veszi a területi kérdéseket is. Szerinte a kórházi 

mérethatékonyság hívei is elfogadnak valamilyen határt, ami felett már nincs 

mérethatékonyság. Ellenkezı esetben az Egyesült Királyság összes kórházi kezelését egy 

Leeds környéki megakórházban lehetne a leghatékonyabban elvégezni. Áttekintése szerint 

némi mérethatékonyság csak a legkisebb, 200 ágy alatti kórházak esetében létezik, az 

optimális kórházméret valahol 200 és 400 ágy között van. A kórházak összevonásával a 

páciensekre nagyobb költség hárul, de ez a hatás nem egyenlıen érinti a népesség 

különbözı csoportjait. (Posnett, 1999)   

A különféle pénzügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos mérethatékonysági 

kutatások annyiból érdekesek a földhivatalok szempontjából, hogy az adminisztrációs 

költségek ebben az ágazatban is jelentısek. Területi szempontok viszont többnyire nem 

jelennek meg bennük, így a térben szétszórt szolgáltatást nyújtó intézményekre nem 

általánosíthatók az eredményeik. Blair és társai (1975) kutatása amerikai magán 

egészségügyi biztosítók tevékenységének mérethatékonyságára vonatkozik. 307 

vállalkozás hároméves adatai alapján létezik mérethatékonyság, az adminisztratív 

költségek aránya kisebb a nagyobb biztosítóknál. Legnagyobb mérethatékonyság a 

csoportos biztosításoknál mutatható ki, mivel itt az adminisztrációs költségek aránya 

kisebb az egyéni biztosításokhoz képest. A kutatók ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy 

mérethatékonyság helyett akár szervezési hatékonysággal is lehet számolni, vagyis azzal, 
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hogy a nagyobb biztosítóknál jobb a menedzsment, amely alacsonyabb mőködési 

költségekhez vezet. (Blair et al, 1975)  

A hitelszövetkezetek mérethatékonyságára vonatkozó kutatások egymásnak 

ellentmondó eredményeket hoztak. Flannery (1974), Kohers és Mullis (1988), valamint 

Koot (1978) amerikai vizsgálatai szerint nincs mérethatékonyság, Murray és White (1983), 

valamint Wolken és Navrath (1980) ugyanakkor méretgazdaságosságot mutatott ki.  

Az eltérı eredmények mögött az önkéntes munka és az adományok figyelembe vételének 

eltérı módszertana és az ezekre vonatkozó eltérı adatok húzódnak meg.   

A bankok mérethatékonyságával kapcsolatos vizsgálatok sem mutatnak egységes 

képet. A hatvanas és hetvenes évek amerikai bankokra vonatkozó vizsgálatai kismértékő 

növekvı hozadékot mutattak ki. (Benston, 1965; Bell – Murphy, 1968) Ezek alapján egy 

kétszer akkora mérető bank átlagköltsége 5-8%-kal csökkent. Késıbbi vizsgálatok azonban 

rámutattak ezeknek az eredményeknek a módszertani problémáira. Elıször is, az 

alkalmazott költségfüggvény csak konstans, csökkenı vagy növekvı lehetett, U alakú nem. 

Másrészt a kicsi bankok jellemzıen túl voltak reprezentálva, a nagyobb bankok 

alulreprezentálva a mintákban. Harmadrészt a vizsgálatok nem különböztették meg a 

bankfiók szintő mérethatékonyságot és az egész bank szintjén érvényesülı 

mérethatékonyságot vagy hatékonytalanságot. Elıfordulhat bankfiók szintő 

mérethatékonyság mellett is teljes bank szintő állandó hozadék. (Berger – Humprey, 1994) 

Berger és Humprey (1994) szerint a legkisebb bankoknál minimális, a költségek kevesebb 

mint 5%-át kitevı mérethatékonyság mutatható ki, a közepestıl a legnagyobb bankokig 

haladva az egységköltség állandó vagy kicsit növekvı. A költségek alakulására nagyobb 

hatása van a menedzsment teljesítményének. Ország- vagy államhatáron átnyúló 

bankegyesülések vagy terjeszkedések nem vezetnek mérethatékonysághoz, mert a közepes 

és nagy mérető bankoknál nincs mérethatékonyság, legfeljebb a menedzsment 

minıségébıl fakadó hatékonyság.  

A helyi infrastrukturális szolgáltató vállalkozások, mint a gáz, víz, telefon, elektromos 

energia szolgáltatók körében a kilencvenes évektıl megfigyelhetı a szoláltatások fokozódó 

diverzifikálása. Például a British Gas a gázon kívül elektromos energiát és 

telekommunikációs szolgáltatásokat is nyújt, az olasz ENI a gáz, víz és telekommunikációs 

szolgáltatásokban aktív. Fraquelli és társai tanulmányában az ilyen típusú vállalkozások 

gazdálkodását elemzi, abból a szempontból, hogy létezik-e mérethatékonyságuk vagy a 
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többféle hálózat egyetlen szervezetben történı mőködtetésébıl fakadó költségelınyük. 

Vizsgálataik alapján a kicsi (a medián méret alatti) vállalkozások hatékonyabbá válhatnak 

a diverzifikációval, de a nagyobbak nem, vagyis mérethatékonyság csak a kicsi 

vállalkozások esetében figyelhetı meg, a közepeseknél és nagyoknál nem. A kisebb 

vállalkozások bıvítése vagy egyesítése így hatékonyságnövelı lehet, a nagyobb 

vállalkozások terjeszkedése azonban nem gazdasági hatékonyságnöveléssel, hanem inkább 

a menedzseri és piaci erı növelése iránti vággyal indokolható.  (Fraquellia et al., 2004) 

 

Sajnálatos módon kifejezetten a földhivatalokkal vagy más hasonló területi 

szervezıdéső adminisztratív egységgel kapcsolatos, méretgazdaságosságra vonatkozó 

elemzésekrıl nincs tudomásunk. A méretgazdaságosság és a térkapcsolati költségek 

együttes vizsgálata is rendkívül ritka, empirikus kutatásunk így nem rutinszerően végzett 

kutatások egyszerő adaptálása lesz. Empirikus elemzésünkben a méretgazdaságosságot 

nem mint költséghatékonyságot vizsgáljuk majd, hiszen ekkor a szolgáltatás 

hatékonyságát, minıségét is számításba kéne venni, hanem feltételezzük, hogy a vizsgált 

egységek (megyék) azonos hatékonysággal látják el a feladatukat. A vizsgálat tárgya az 

lesz, hogy milyen tényezık határozzák meg a foglalkoztatottak létszámát és ezt a 

kapcsolatot milyen függvénnyel lehetne leírni. Ugyanakkor természetesen a 

méretgazdaságosság nem lehet az egyetlen cél a közfeladatok ellátása során (Koós-Lados, 

2008; Kovács et al., 2008). 

 

 

2.5 Elméleti áttekintés a hatékonyság és minıség témakörhöz 

 

A földhivataloknak is, mint államháztartási szervezeteknek, meg kell felelniük a 

„Három E” (Hajnal, 2002; Tibenszkyné, 2007) követelményének, azaz gazdaságosak 

(economical), hatékonyak (efficient) és eredményesek (effective) kell legyenek1. A 

szervezet mőködésének gazdaságossága és eredményessége szempontjából a hatékonyság 

                                                

1Az államháztartás mőködésérıl szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 9. §. (8) bekezdés 
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vizsgálata fontos információkat szolgáltat a vezetés számára. A gazdasági életben már 

régóta széles körben használják a hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság, minıség és 

a teljesítmény fogalmát, viszont a non-profit szervezetek valamint a közszolgáltatások 

hatékonyságának és teljesítményének értékelése bonyolult és nehéz feladat. A problémák 

ott kezdıdnek, hogy ezeket a fogalmakat a hazai és a nemzetközi szakirodalomban ritkán 

definiálják korrektül, inkább csak sejteni lehet a szövegkörnyezetbıl, hogy mit is értenek 

alatta. A teljesítmény címszó alatt az értelmezı kéziszótárban a következı szerepel „az a 

lemérhetı adatszerő eredmény, amelyet valaki, valami, valamely munkaterületen vagy más 

hivatásszerő tevékenységben megszabott idıben el tud érni” (Bárczy, 1959).  

A meghatározásban szereplı „adatszerő eredmény” viszont nagyon gumiszerő fogalom, a 

teljesítményhez köthetıen különbözı szerzık más-más eredményt rendelnek. A legtöbben 

pénzügyi jellegő mutatókat használnak (Leigh, 2000; Kaplan, 2002; Otley at all., 1999), de 

az eredmények között megjelenik a szervezet eredménye is mint cél (Otley at all., 1999) 

azaz ha sikeresen valósítja meg a céljait, stratégiáját. A célok hasonló, kicsit konkrétabb 

megfogalmazása megjelenik más szerzıknél is, mégpedig úgy, hogy a szervezetek 

nagyobb eredményességgel és hatékonysággal szolgálják ki a fogyasztókat, mint 

versenytársaik (Adams, 2004). Ugyanez a gondolat jelenik meg a hazai szakirodalmakban 

is gyakran, azaz a teljesítménynek két összetevıjét vizsgálják, az eredményességet és a 

hatékonyságot (Chikán, 2003; Domokos, 2003). A teljesítmény szervezeti szinten történı 

értelmezése kapcsán Kaplan 3 dimenziót különít el (Kaplan, 2003), a szolgáltatást, a 

minıséget és a költséget, és mindegyikre külön mutatókat definiál, amelyeken keresztül 

méri, hogy a szervezet az érintettek elvárásainak megfelelı teljesítménnyel rendelkezik-e. 

A teljesítmény dimenziói az egyik legáltalánosabb és leggyakrabban használt értelemben a 

gazdaságosság, eredményesség, hatékonyság és a termelékenység (Wimmer, 2001; Koltai, 

2006; Kövesi, 2006; Kazainé, 2008). A teljesítmény mérésénél viszont az eredményesség 

(effectiveness) és a gazdaságosság-hatékonyság (efficiency) kerül inkább elıtérbe (Neely, 

at all 1995; Dobák, 1996; Wimmer, 1997,2000, 2002). Az „effectiveness” és a „efficiency” 

fordítása viszont nem egységes a magyar szakirodalomban. Használják a 

hatásosság/hatékonyság, a hatékonyság/gazdaságosság, az eredményesség/hatékonyság, 

eredményesség/gazdaságosság kifejezéspárokat. A különbözı fordításokban a hatékonyság 

fogalma az „effectiveness” illetve az „efficiency” megfelelıjeként egyaránt elıfordul 

(Wimmer, 2002). Például Wimmer a következı definíciót adja: 
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• az eredményesség vagy hatékonyság (effectiveness) a vállalati céloknak való 

megfelelést (más szerzık szerint a fogyasztói igényeknek való megfelelést) jelenti; 

• a gazdaságosság (efficiency) a célok eléréséhez kapcsolódó erıforrás-felhasználás 

gazdaságosságát fejezi ki (Wimmer, 2002). 

A két fogalom közötti különbséggel is foglalkozik Ephraim az „Eredményesség, 

minıség és hatékonyság ...” címő könyvében. Ahogy írja, igaz, hogy azonos a hangzásuk 

és hasonló betőkkel is kezdıdnek az „efficiency” és az „effectiveness”, de a jelentésük 

eltér egymástól. A hatékonyság arra utal, hogy valamit csinálunk a megfelelı módon. 

Tudományosan, a definíció szerint az output és az input aránya, maximális teljesítményre 

fókuszálva a minimális ráfordítások mellett. Az eredményesség viszont arra utal, hogy jól 

csináljuk a dolgunkat. Állandó az értéke, ha a tényleges kibocsátás megfelel a kívánt 

kimenetnek. Ameddig a hatékonyság az egész folyamatra összpontosít és fontosságot 

tulajdonít az "eszközöknek”, addig a hatékonyság a „végcél” megvalósítására összpontosít. 

A hatékonyság határozza meg a jelenlegi állapotot, a jövıre való tekintettel megvizsgál 

minden forrásváltozást, amely befolyásolhatja a jelenlegi hatékonyságot. Az 

eredményesség viszont azt jelenti, hogy megfelel a végsı cél elérésének, ezért megvizsgál 

minden olyan változót, amely a jövıben megváltozhat. Annak érdekében, hogy 

folyamatosan fennálljon a hatékonyság, a fegyelemre és a szigorra van szükség. Ez viszont 

valószínőleg rugalmatlanságot épít a rendszerbe. Az eredményesség viszont a hosszú távú 

stratégiát tartja szem elıtt, ezért jobban alkalmazkodik a változó környezethez. Mivel a 

hatékonyság azt jelenti, hogy a dolgokat jól csináljuk, követjük az elıírásokat lépésrıl-

lépésre, ismételve. A szerzı szerint viszont ha ugyanazokat a folyamatokat végrehajtva 

újra és újra ugyanolyan módon járunk el, minden bizonnyal ez útját állja az innovációnak. 

Másrészt, az eredményesség ösztönzi az innovációt, mert gondolkodásra sarkalja az 

embert, hiszen különbözı módon és úton lehet elérni a kívánt végcélt. Ameddig a 

hatékonyság a hibákra vagy a hibák elkerülése fókuszál, addig az eredményesség a siker 

elérésérıl szól. A tömegtermelés megjelenésével minden szervezet számára a hatékonyság 

volt a legfontosabb teljesítménymutató. Ugyanakkor, ahogyan a fogyasztók egyre több 

választási lehetıséggel találkoznak, a szervezetek eredményessége szinte mindig 

megkérdıjelezhetı. Annak érdekében, hogy egy szervezet sikeres lehessen, meg kell 

találja az egyensúlyt hatékonyság és eredményesség között. Ha egy szervezet csak 
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hatékony és nem felel meg a követelményeknek, az érdekelt felek azt a szervezet nem 

igazán tartják hasznosnak.  

Összefoglalva a leírtakat, a hatékonyság azt jelenti, hogy jól csináljuk a dolgokat, 

míg az eredményesség arról szól, hogy helyes dolgokat csinálunk. A hatékonyság a 

folyamatokra, vagy a "forrásokra" összpontosít, az eredményesség a célokra. A 

hatékonyság a jelenlegi állapotokra korlátozódik, míg az eredményesség magában foglalja 

a hosszú távú gondolkodást. A szervezetek sikerességéhez az szükséges, hogy hatékonyak 

is és eredményesek is legyenek. 

A hatékonyság (efficiency) fogalmát tovább lehet bontani szőkebb és tágabb 

tudományos értelmezésére (Kazainé, 2008). Szőkebb értelmezésben csak egyfajta 

ráfordítások és eredmények közötti kapcsolatként lehet felfogni. Ilyen értelmezéssel 

találkozunk több szerzınél, akik a hatékonyságot a gazdasági eredmény kibocsájtása és a 

felhasznált tényezık és ráfordítások közötti kapcsolatként vizsgálják (Ollé, 1976; Román, 

1977; Drechsler, 1981). A tágabb értelemben nem csak az input/outputtal való 

viszonyaként, hanem ehhez kapcsolva a célelérést (szervezeti célok, vállalati célok, 

stratégiai célok egyaránt elıfordulnak) is vizsgálják. „Azt mondhatjuk, hogy az a szervezet 

tekinthetı hatékonynak, amely céljait eléri, sikeresen megvalósítja, mégpedig ráfordítások 

és eredmények, általánosan fogalmazva az inputok és outputok kielégítı, elfogadható 

viszonya mellett” (Marosi, 1978). Van olyan szerzı, aki a célok elérése nélküli 

hatékonyságvizsgálatot egyszerő és üres „rendezési játéknak” tekinti (Megyeri, 1972). 

Talán a legtisztábban és egyszerőbben Dobák fogalmaz, amikor azt mondja:  

„a hatékonyság a vállalat azon képessége, hogy elérje a kitőzött célokat, illetve 

gazdaságosan használja fel a vállalat a rendelkezésére álló erıforrásokat” (Dobák, 2006). 

Találkozhatunk a szőkebb és tágabb értelmezés közötti átmenettel is, amikor a szerzık az 

elızetesen kitőzött célok teljesülését a kimenetként fogják fel. A hatékonyság így „annak a 

mértéke, hogy mennyibe került minden egyes „output”, azaz kimeneti egység” (Osborne, 

D,1994). 

A különbözı értelmezési nehézségek után fontos azonban, hogy a teljesítmény 

kapcsán különbséget tegyünk egy szervezet hatékonysága és eredményessége között.  

A teljesítmény egyik dimenziója az eredményesség, ami azt mutatja meg, hogy szervezet 

céljai megfelelnek-e az érintettek elvárásainak, és a szervezet a stratégiai célkitőzéseinek 

megfelelıen folytatja-e a tevékenységét. Ez alapján tudja meghatározni azt, hogy helyes 
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irányba halad-e, jó célokat követ-e. Bauer, A.,1998). Az eredményesség az outputra 

koncentrál, hogy mennyire felelnek meg a céloknak. Ezért az eredményességet kvantitatív 

oldalról nagyon nehéz mérni. A hatékonyság a ráfordítások és az output vagy eredmény 

viszonyát adja, így a célelérést, azaz azt, hogy az eredmények megfelelnek-e a céloknak, a 

hatékonyság nem vizsgálja. Egy szervezet tevékenységét végezheti hatékonyan, de 

eredménytelenül, de annak sok értelme nincsen ( Osborne, D. 1994) 

A szervezet inputjainak az outputokkal való összehasonlítása a hatékonyság, az 

eredményesség pedig a célokat az elért eredmények függvényében vizsgálja.  

A hatékonyság és a gazdaságosság lényegében az inputokra koncentrál, de a hatékonyság 

az outputokkal való viszonyt értelmezi, míg a gazdaságosság lényegében csak az inputok 

takarékos felhasználására koncentrál. A gazdaságosság azt mutatja meg, hogy a 

rendelkezésre álló erıforrások mennyire takarékosan kerültek felhasználásra a mőködés 

során. 

Természetesen az is elıfordulhat, hogy egy szervezet gazdaságosan mőködik, de 

eredménytelenül, vagy éppen eredményesen, de gazdaságtalanul. A hatékonyság 

egyensúlyt teremt a bemenetek gazdaságos felhasználása és az eredményes mőködés 

között. A gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság viszonyát a teljesítményhez a  

2.3. ábra mutatja. 

 

2.3. ábra: A gazdaságosság, eredményesség és a hatékonyság viszonya a teljesítményhez 

 

Forrás: Saját szerkesztés Tibenszkyné 2007. alapján. 

 

Az ábra jól szemlélteti, hogy a teljesítmény és a hatékonyság szoros kapcsolatban áll, 

a gazdaságosság, eredményesség és a hatékonyság együttesen befolyásolja egy szervezet 

teljesítményét. 

Egy kicsit más szemszögbıl kell megvilágítani a teljesítményt, ha nonprofit 

szervezetekrıl beszélünk. A nonprofit szervezetek is egyre érdekeltebbek abban, hogy 
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teljesítményük mérhetı, kézzelfogható legyen. „Egy nonprofit szervezet mőködése akkor 

tekinthetı eredményesnek, ha teljesítménye egyszerre szolgálja a küldetéscélok elérését és 

a mőködıképesség fenntartását” (Pavluska, 2006), tehát lényegében itt is az inputok, 

outputok, tevékenységek és az eredményesség (outcome) kategóriáit és egymáshoz való 

viszonyát kell vizsgálni. Az inputok hasonlóak az eddig említettekhez, azzal a 

különbséggel, hogy célszerő két részre bontani az erıforrásokat. Egyfelıl beszélhetünk 

számszerősíthetı (monetary) erıforrásokról, mint például a pénz, dolgozók, infrastruktúra, 

eszközök, valamint nem számszerősíthetıekrıl (non-monetary), mint a társadalmi és 

humántıke erıforrások (Mandl, 2008). Az outputok a tevékenységek közvetlen 

kimenetelei, amelyek lehetnek a felhasznált munka mennyisége, a rendelkezésre állási idı, 

az elkészült anyagok, a résztvevık, az igénybevevık, az elért személyek száma.  

Az outputok még nem az eredményeket, célok elérését tartalmazzák, hanem csak annak 

lehetıségét jelzik, bár ezek nélkül az eredmény nem jönne létre. Sokszor inkább 

áteresztıképességrıl, kapacitásról szoktak beszélni. A nonprofit szervezetek 

eredményessége (outcome) azokat a tényleges hatásokat, következményeket vagy 

változásokat jelenti, amelyek a küldetéscélokhoz kapcsolódó outputok igénybe vétele során 

vagy azok következtében létrejönnek. (Hatry, 1996) Tehát a teljesítmény az 

eredményességen keresztül a küldetéshez kapcsolódó elégedettséggel fejezhetı ki, illetve 

azokra a feltételekre, helyzetekre, képességekre, attitődökre vonatkozik, amelyeket a 

nonprofit szervezetek az outputokon keresztül kívánnak alakítani. (2.4. ábra) 

Leggyakrabban az ügyfelek elégedettségével szokták a nonprofit szervezetek 

teljesítményét kifejezni, amelyek általában nem könnyen számszerősíthetık. Az 

elmondottak alapján az eredményesség mérése és értékelése a nonprofit szervezetek esetén 

még több problémát vet fel. (Plantz, 1997; Pavluska, 2006) 
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2.4. ábra: Nonprofit szervezetek értékelése program alapján. 

Inputok Tevékenységek Outputok Eredmény

A programhoz 
rendelt vagy 
felhasznált 
erőforrások:
-Pénz
-Idő
-Munkaerő
-Eszközök
Korlátok:
-Törvények
-Szabályok
-Támogatói elvárások

Amit a program tesz az 
inputokkal a küldetés 
eléréséért:
-Segítségnyújtás
-Oktatás
-Tanácsadás
-Tréning
-Kapcsolatépítés
- …

A tevékenységek 
közvetlen termékei:
-Támogatottak 
száma
-Résztvevők száma
-Események száma
-Esetek száma
-Szolgáltatási idő
-Elkészült anyagok 
száma

Az egyének és a 
közösség haszna, vagy a 
programban való 
részvétel során vagy 
után:
-Új ismeretek
-Új képességek
- Attitűd- és érték-
változás

-Magatartás változás

-A helyzet  javulása
- Státusváltozás

Forrás: Saját szerkesztés Hatry, 1996 alapján. 

 

A nonprofit szervezetek után célszerő áttekinteni, hogy a közigazgatás, közintézmények 

esetén hogyan alakulnak a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség és teljesítmény 

fogalmai. Az államreform operatív programban2 felteszik a kérdést: „Milyennek kellene 

lennie a magyar közigazgatásnak?”.  

• „Legyen eredményes: az embereket, a vállalkozásokat szolgálja ki részint a közjóhoz 

− azon belül a versenyképesség növeléséhez − hozzájáruló (fejlesztési és egyéb) 

programokkal, jogszabályokkal és más kormányzati eszközökkel, részint magas 

minıségő szolgáltatásokkal.”  

Tehát az eredményességet a szolgáltatások teljeskörőségével és minıségével azonosítja. 

• „Legyen hatékony: a társadalom igényeihez igazodó feladatokat és az elvárt 

minıséget a lehetı legalacsonyabb erıforrás-ráfordítással érje el.” 

A hatékonyságot az erıforrás gazdaságos felhasználásaként értelmezi. Megjelenik az 

„elvárt minıség”, de ki mondja meg mi az és hogyan mérjük? 

• Legyen elhivatott: a köz szolgálatában állók magas etikai normáknak megfelelıen, 

tisztességesen, a nyilvánosság által elszámoltathatóan, egyúttal az egyéni 

teljesítményüket tükrözı vezetıi megbecsülés mellett lássák el a munkájukat. 

                                                

2 Államreform operatív program (ÁROP) Az Európai Bizottság 2007. augusztus 21-én kelt, B(2007)4012 

számú határozatával elfogadva 
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A program ezen három szempont együttes érvényesülését tekinti célnak, és megállapítja 

(nem definiálja, hogy mi alapján) „A magyar közigazgatás mindhárom szempont 

tekintetében javítható, s javítandó. Cselekedni elsısorban annak érdekében kell, hogy 

biztosítható legyen az eredményesség, a hatékonyság és a közszolgálatiság közötti 

szinergia.” 

A társadalom szereplıi hármas elvárást fogalmaznak meg a közigazgatással szemben: 

- adófizetıként a minél olcsóbb mőködést várják el, 

- állampolgárként a (például kulturális, környezeti, szociális, települési) értékeik védelmét 

és a közjó elımozdítását igénylik, 

- ügyfélként pedig a gyors, egyszerő és megfizethetı ügyintézést követelik meg. 

Tehát célként jelöli meg a az elvárások közötti koherenciát miközben növekedjen a 

közigazgatás teljesítménye, ennek érdekében az alábbi specifikus célok elérését jelöli meg: 

• javuljon a társadalmi eredmény; 

• takarékosan legyenek felhasználva − a rendelkezésére bocsátott, illetve a mőködése 

által érintett − társadalmi erıforrások, valamint 

• javuljon a közszolgálatiság. 

A program indikátorokat is bevezet a célok teljesülésének a mérésére: a lakosság és a 

vállalkozások közigazgatás tevékenységével kapcsolatos országos szintő elégedettségének 

a változását. Ezt a vizsgálatot kérdıíves felméréssel lehet elvégezni. A közigazgatást, mint 

társadalmi alrendszert tekintve az input-output-outcomot tekintve a 2.5 ábra jó áttekintést 

adhat. 
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2.5. ábra: A közigazgatás mint társadalmi alrendszer. 

Imputok

•Költségvetési 
források
•Társadalmi 
igények
•Politikai döntések

T á r s a d a l om
A társadalom valamennyi alrendszere, mindenekelőtt a kulturális, a gazdasági és a politikai 

alrendszerek

A közigazgatás mint 

rendszer

( folyamatok és 
tevékenységek különféle 
felfogásokban)

•Jogalkotás és jogalkalmazás
•Ügyintézés és ügyvitel
•Határozatok előkészítése, 
határozathozatal, határozat 
végrehajtásának ellenőrzése 
illetve végrehajtása

Outputok

Döntések
Jogszabályok
Határozatok

Közszolgáltatások 

biztosítása

Outcome-ok

Az outputok 
által generált 

társadalmi 
változás

Közigazgatási környezet, a 

köztisztviselők és 
közalkalmazottak 
munkakultúrája

Kölcsönhatás
Imputok

biztosítása

 

Forrás: Hajnal-Gajdusek alapján saját szerkesztés. 

 

Hasonló megfogalmazással találkozhatunk a nonprofit szervezeteknél korábban 

elmondottakban (Pavluska, 2006). Tehát a közigazgatás a forrásokat (inputokat) 

transzformálja át kimenetekké (outputokká), amelyek elıidézhetik az eredményeket 

(outcomokat). Hajnal György és Gajdusek György a „Bevezetés a hatékony közigazgatás 

módszertanába” címő könyvében szintén definiálja az eredményesség, hatékonyság 

gazdaságosság fogalompárt. Az eredményességet vagy hatásosságot úgy definiálja mint a 

kitőzött cél elérésének mértékét (outcome/cél). A hatékonyságot pedig az egységnyi 

kimenetek vagy eredmények eléréséhez felhasznált források mértékeként (output/input 

vagy outcome/input). A gazdaságosság a teljes ráfordítás mennyiségére utal, vagyis arra, 

hogy a közigazgatás milyen mértékben von el erıforrásokat a társadalomból.  

Hasonló megközelítéssel találkozhatunk Mandl és társai „A közkiadások hatékonysága és 

eredményessége” címő munkájukban. A logikai kapcsolatot a fogalmak között a következı 

ábra szemlélteti (2.6 ábra). 
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2.6. ábra:  A források, eredmények és hatások közötti kapcsolat 

 

Forrás: Mandl, U- Dierx,A- Ilzkovitz, F. alapján saját szerkesztés. 

 

A hatékonyságot (efficiency) a szerzık az input-output arányaként vizsgálják, de 

megkülönböztetnek kétfélét, a technikai és az allokációs hatékonyságot.  

Az eredményességet (effectivness) szintén az output-outcome arányként értelmezik.  

A hatékonyságra és az eredményességre hatással vannak a környezeti tényezık. Az egyes 

fogalmak közötti összefüggést megtaláljuk az AROP programban is (2.7. ábra). 

Értelmezésükben a közigazgatás teljesítménye a felhasznált erıforrásokhoz viszonyítja a 

„végterméket”, azaz a közigazgatás által gerjesztett társadalmi hatást. Ezáltal magába 

foglalja mind a hatékonyságot, mind pedig az eredményességet: úgy kell eredményesnek 

lenni, hogy azt a lehetı legalacsonyabb erıforrás-felhasználással érje el a közigazgatás. 

A szervezeti teljesítmény mérését, illetve növelését a közigazgatási szervek többsége a 

Common Assessment Framework (CAF) alkalmazásával, vagy kívülrıl kapott 

tanúsítványokhoz kötıdı minıségbiztosítási rendszerek bevezetésével oldják meg.  

A Miniszterelnöki Hivatal által a területi államigazgatási szervek körében elvégzett 

statisztikai elemzés (AROP) ugyanakkor nagyon alacsony értékő, sıt több földrajzi 

területen negatív értékő statisztikai korrelációt mutatott ki a minıségbiztosítási rendszerek 

alkalmazása és a felállított elemzési célú teljesítménymutató között. Ez alapján arra a 

következtetésre jutottak, hogy vagy a közigazgatási szervek nem használják ki a bevezetett 

minıségbiztosítási rendszerek lehetıségeit, vagy ezek az eszközök csak nagyon sok 

áttételen keresztül tudnak csak hatni a szervezet teljesítményére. 
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2.7. ábra: A gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség közötti kapcsolat 

 

Forrás: AROP alapján saját szerkesztés 

 

A leginkább problémát jelentı tényezı a teljesítmény vizsgálatánál a mérhetıség. 

Gajdusek-Hajnal felhívja a figyelmünket arra, hogy ha indikátorokat definiálunk, akkor 

fennáll annak a veszélye, hogy csak ezen indikátorokra „figyel” a szervezet (tipikusan a 

rosszul megválasztott indikátor a határidıben történı ügyintézés mérése, hiszen ebben az 

esetben csak az számit, hogy a határidıbıl ne csússzon ki az ügyintézı). 

A földhivatalok hatékonyságának területi különbségeit vizsgálva a következı 

dimenziókban gondolkodunk: 

• hatékonyság-eredményesség 

• gazdaságosság-hatékonyság. 

A hatékonyság-eredményesség alatt a munkavégzés (ügyiratok száma) hatékonyságát és 

minıségét (határidı, fellebbezések) fogjuk érteni, míg a gazdaságosság-hatékonyság alatt a 

források (kiadások, személyi jellegő kiadások) gazdaságos felhasználását.  
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3 A földhivatalok kialakulásának, mőködésének és 

gazdálkodásának rövid áttekintése 

 

3.1 A földügyi szakigazgatás szervezeti kialakulásának történeti 

áttekintése 

 

A társadalom, a gazdasági és politikai élet mindig igényelte különbözı földügyi 

feladatok ellátását, különösen a föld- és ingatlantulajdon nyilvántartását, a különbözı célú 

térképek készítését, használatát, a termıföld minıségének, értékének meghatározását, a 

földhasználat nyilvántartását. Jelen fejezetben röviden bemutatjuk a jelenlegi földhivatalok 

kialakulásának történetét. Maga a földügyi szakigazgatási szervezet Magyarországon több 

mint kétszáz éves múltra tekint vissza, jelenlegi formája több átalakítás eredményeként 

alakult ki. Az állami földmérési és földnyilvántartási intézmények a föld-birtokrendezési 

szervezetek és a telekkönyvi hatóságok fokozatos összevonása útján jöttek létre.  

Vizsgálataink szempontjából elegendı, ha a XVIII.-ik század második feléig tekintünk 

vissza. 1786-ban II. József rendelte el az Állami Földmérési és Földnyilvántartási szervezet 

létrehozását az adózási célú kataszteri felmérés végrehajtása céljából. A tényleges 

háromszögeléssel meghatározott alappontokon alapuló kataszteri felmérés kezdete 1856-ra 

datálható. A feladatokat a kiegyezésig a bécsi császári és királyi udvar 

Pénzügyminisztérium Földmérési Igazgatósága látta el. A Magyar 

Pénzügyminisztériumba, Budapestre, 1867-ben kerültek át a feladatok, ott is egy külön 

ügyosztályra, melynek vezetıje a földmérési igazgató volt. Hatáskörébe tartozott a 

háromszögelı hivatal, a felmérési felügyelıségek, a térképtárak és a térképnyomda.  

A földmérési felügyelıségek végezték földmérés helyi feladatait, számuk 1856-ban 12, az 

elsı világháború végén 24 volt. (Horváth, 2007; Papp, 1999; Kurucz, 1996) 

A kataszteri igazgatóságok létrehozása 1875-ben történt meg, amelyek a földadó-

szabályozási munkálatokat hajtották végre, ezt az 1875. évi VII. törvény szabályozta.  

Az intézmény az Országos Kataszteri Felmérés nevet 1894-ben vette fel. Ezt követıen az 
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intézmény neve 1918-ban változik Állami Földmérésre, mely fennmarad egészen 1950-ig.  

A kataszteri helyszínelési felügyelıségek feladatát az új földadó-kataszteri munkálatok 

készítése képezte. A felmerési felügyelıségek végezték a részletes felmérést, 

birtokrendezést, tagosítást, és a mérnöki helyszínelést. A kataszteri helyszínelési felügyelı 

állt a kataszteri helyszínelési felügyelıség élén. A kataszteri helyszínelési becslı biztosok a 

beosztott személyzetbe tartoztak. A községekben a községi adóhivatalt vezetı jegyzı, a 

városokban a városi adóhivatal feladata volt a földadó-nyilvántartási teendık ellátása.  

A községi földadó-nyilvántartás vezetésének ellenırzését, az adóalapot érintı változások 

szakszerő felvételét, az ideiglenes adómentességi igények elbírálását a 

pénzügyigazgatósághoz beosztott földadó-nyilvántartási biztosok végezték.  

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozott a földadó-nyilvántartás szervezetének vezetése 

és ellenırzése. (Horváth, 2007; Papp, 1999; Kurucz, 2004)3 

A kataszteri helyszínelési felügyelıségek végezték szükség esetén a 

pénzügyigazgatóságok ügykörébe tartozó földadó-nyilvántartási teendıket. 1945-ben a 

600/1945.M.E. rendelet végrehajtását, mely a nagybirtokrendszer megszüntetésérıl és a 

„földmíves nép” földhöz juttatásáról szólt, az Országos Földbirtokrendezı Tanács, a 

megyei földbirtokrendezı tanácsok és a községi földigénylı bizottságok végezték, a 

„földmívelésügyi” miniszter irányítása alatt. Az adminisztratív lebonyolítást az Országos 

Földhivatal, valamint a megyei földhivatalok végezték. 1950. augusztus 1.-én, a 

tanácsrendszer bevezetését követıen, megszőnik az adóügyi jegyzı hatásköre.  

1951 áprilisában járási tanácsok mezıgazdasági osztályai mellett földnyilvántartási 

csoportokat hoztak létre. (Horváth, 2007; Papp, 1999; Kurucz, 2006)1 

Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal 1952-ben alakult meg, mely elıször a 

Minisztertanács, majd a Pénzügyminisztérium alá tartozott. A földügyi szakigazgatás 

központi szervezeteként 1967-ben létrehozták a Mezıgazdasági és Élelmezésügyi 

Minisztériumban az Országos Földügyi és Térképészeti Hivatalt. Ezután megalakították a 

megyei és járási földhivatalokat, tehát az átszervezés területi szinten is megtörtént. A járási 

bíróságoktól 1972-ben kerültek át a telekkönyvek a földhivatalokhoz. Ezzel kialakult 

lényegében a mai hatáskörökkel bíró földhivatali rendszer és ezzel együtt az egységes 

ingatlan-nyilvántartási rendszer. A tanácsrendszer megszőnésével, 1989-ben a megyei és 

                                                

3 http://www.geo.info.hu/sdila/prot/tanterv/konyvtar/jog/pdf/3fejjog.pdf 
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járási földhivatalok lényegi változás nélkül átalakultak megyei és körzeti földhivatalokká. 

(Horváth, 2007; Papp, 1999; Gráf, 2007) 

A földhivatalok kialakulásának történelmi elızményeit azért láttuk fontosnak 

áttekinteni, mert a késıbbi elemzéseinkben, némely esetben ez szolgáltat magyarázatot.  

 

3.2 A földhivatal szervezeti felépítése és a földhivatallal kapcsolatos 

2011-es változás 

 

Az intézményhálózat küldetését a földhivatal honlapja 2010-ben a következıképpen 

fogalmazta meg: „Hatékonyan és sikeresen mőködı intézménnyé válni, amely garantálja 

az ingatlanokhoz főzıdı, geo-referenciákkal azonosított jogokat a biztonságos 

ingatlanforgalom támogatása érdekében, egyúttal infrastruktúrát és szolgáltatásokat biztosít 

gazdasági, környezeti és társadalmi célokra. A földhivatali intézményhálózat stratégiai 

jövıképérıl így írtak: „Az ingatlanforgalmat mindenki számára biztonságossá, egységessé, 

elérhetıvé és egyszerőbbé tenni.” (http://www.foldhivatal.hu; letöltés dátuma: 

2010.02.28.)  

A földügyi igazgatást a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi Fıosztálya felügyeli, 

amelynek a szakigazgatási intézményei a megyei, illetve körzeti földhivatalok és a 

Földmérési és Távérzékelési Intézet. A Földügyi Fıosztály felelıs egyfelıl az állami 

földmérési, térképészeti és távérzékelési tevékenység, az ingatlan-nyilvántartás, a 

földvédelem és földminısítés, a földbirtok-politika (földtulajdon, földhasználat, 

birtokrendezés) irányításáért. Felelıs továbbá szabályozási és egyes hatósági feladatok 

ellátásáért, valamint az informatikai stratégia kidolgozásáért, megvalósításának 

koordinációjáért. Ellátja az informatikai projektek szakmai ellenırzéséért, az elektronikus 

közigazgatás agrárágazattal összefüggı informatikai feladatainak és a kormányzati illetve 

uniós informatikai rendszerekhez való kapcsolódás koordinálását, az agrárágazat hazai és 

külhoni informatikai kapcsolatainak szervezését. A minisztérium szervezetén belül, a 

fıosztály irányító és ellenırzı tevékenységét a jogi és igazgatási ügyekért felelıs helyettes 

államtitkár felügyeli. 

A Földügyi Fıosztály az alábbi három osztályra tagolódik: az Ingatlan-nyilvántartási 

Osztályra, a Földmérési és Térinformatikai Osztályra, valamint a Földvédelmi és 
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Földhasználati Osztályra. Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály felelıs az ingatlanok 

nyilvántartására vonatkozó jogszabályok, irányelvek szakmai kidolgozásáért, az ingatlan-

nyilvántartást érintı más jogszabályok véleményezéséért. Ellátja továbbá a földhivatalok 

ingatlan-nyilvántartási tevékenységének irányítását, felügyeletét és ellenırzését, valamint a 

földüggyel kapcsolatos központi területi adatszolgáltatásokat.  

Az Földmérési és Térinformatikai Osztály felelıs az állami földmérésre, térképészetre 

és távérzékelésre vonatkozó jogszabályok szakmai kidolgozásáért, a szakmai irányelvek 

meghatározásáért, valamint irányítja és felügyeli a geodéziai alappont-hálózatok 

kialakítását, fejlesztését és fenntartását. Feladata az állami földmérési alaptérképeknek és 

azok átnézeti térképeinek, valamint az 1:10000 méretarányú topográfiai térképeknek a 

készítése, fenntartása és korszerősítése. A Földmérési és Távérzékelési Intézet 

vonatkozásában az állami alapmunkák és alapfeladatok végrehajtását, valamint a 

földhivatalok földmérési munkáit koordinálja. Az osztály felelıs továbbá a földhivatalok 

számítógépesítési programjának irányításáért, a szakági informatikai stratégia 

megtervezéséért és megvalósításának koordinálásáért, valamint irányítja és felügyeli a 

földhivatalok, a FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet) és az NKP Kht (Nemzeti 

Kataszteri Program). informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységét. 

Az osztály feladatai közé tartozik még a földhivatali informatikai rendszerek 

üzemeltetésének felügyelete, hardver- és szoftver fejlesztések koordinálása, a földhivatalok 

és a FÖMI informatikai feladataival kapcsolatos felmérések, adatgyőjtések koordinálása, a 

földhivatalok munkatársainak informatikai oktatását, továbbképzését biztosító tanfolyamok 

szervezésének koordinálása, valamint az elektronikus közigazgatás agrárágazattal 

összefüggı informatikai feladatai és a kormányzati illetve uniós informatikai 

rendszerekhez való kapcsolódás koordinálása. További feladata a minisztériumhoz tartozó 

ágazati informatikai rendszerek fejlesztéseinek koordinációja, informatikai projektek 

szakmai ellenırzése és az agrárágazat hazai és külhoni informatikai kapcsolatainak 

szervezése, valamint a földügyi-térképészeti ismeretek kelet-európai és balkáni országok 

felé történı átadása különbözı projektek keretében. 

A Földvédelmi és Földhasználati Osztály feladata a földvédelemre, a földminısítésre, 

a földtulajdonra és földhasználatra, a földhasználati nyilvántartásra, valamint a 

földprivatizációs eljárásokra vonatkozó jogszabályok szakmai kidolgozása, és a földügyet 

érintı más ágazati jogszabályok szakmai véleményezése. Az illetékességi szabályoknak 
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megfelelıen eljár másodfokú földvédelmi szakhatóságként, a jogszabályokban foglalt 

esetekben földvédelmi szempontból véleményezi a településfejlesztési koncepciókat, dönt 

a földvédelmi járulék és bírság visszafizetésével, törlésével kapcsolatos ügyekben, továbbá 

döntésre elıkészíti a II. kárpótlási földalapok módosítása iránti kérelmek elbírálását.  

Ezen túl az osztály ellátja a birtok-összevonási célú termıföldvásárlás támogatásával 

kapcsolatos szakmai feladatokat, koordinálja a földhivatalok által végzett határszemlét és 

parlagfő-felderítést. Irányítja és ellenırzi a földhivatalok földvédelmi, földminısítési, és a 

földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos tevékenységét. 

(http://www.foldhivatal.hu, letöltés 2011.01.05.) 

A fıvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fıvárosi és megyei 

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggı 

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény erejénél fogva, valamint a 

fıvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010 (XII.21.) Kormányrendelet 

alapján 2010. december 31. napi hatállyal a megyei földhivatalok, mint önállóan 

gazdálkodó jogi személyek megszőntek, jogutódjuk az illetékes megyei kormányhivatalok. 

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és 

az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) 

Kormányrendeletet módosító 317/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet alapján 2011. január 

1-tıl a megyei földhivatalok a megyei kormányhivatalok ingatlanügyi szakigazgatási 

szerveként mőködnek, megnevezésük: Megyei Kormányhivatal Földhivatala. A körzeti 

földhivatalok elnevezése nem változott. 

 

 

3.3 A szervezet területi tagolódása 

 

A földügyi szakigazgatás felügyeleti hatósága az Földmővelési és Vidékfejlesztési 

Minisztérium (FVM), mely meghatározza a költségvetést és a mőködés rendjét.  

Az eljárásokat törvények és szakmai szabályzatok írják elı. 

A Földügyi és Térinformatikai Fıosztály (FTF), mint felügyeleti hatóság a 

Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium alá tartozik, nem önálló jogi személy. 



 

Feladata az általános vezetés, szakmai irányítás és felügyelet, stratégiai tervezés, 

projektvezetés, valamint a földhivatalok és a FÖMI rendszeres ellen

három osztályból áll, melyek a földmérésért, térképezésért és térinformatikáért; az 

ingatlan-nyilvántartásért illetve a földhasználatért és földvédelemért felel

 

3.1. ábra: A földügyi sza

Forrás: Saját szerkesztés. 
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vezetés, szakmai irányítás és felügyelet, stratégiai tervezés, 

ektvezetés, valamint a földhivatalok és a FÖMI rendszeres ellenırzése. A F

három osztályból áll, melyek a földmérésért, térképezésért és térinformatikáért; az 

nyilvántartásért illetve a földhasználatért és földvédelemért felelısek.

ügyi szakigazgatás többszintő rendszere 

 

A 19 megyei földhivatal (MFH) és a Fıvárosi Földhivatal másodfokú hatóságként 

ködik. A megyei földhivatalok független jogi személynek minısülnek. A MFH

ıl az FTF dönt. Az MFH-k felügyelik és ellenırzik területükön a 

körzeti földhivatalok tevékenységét, mőszaki és jogi támogatást nyújtanak. Feladatuk az 

újonnan készült földmérési alaptérképek, ingatlan-nyilvántartási térképek, ada

rzése. A MFH egyben másodfokú hatóság, felelıs a körzeti földhivatali 

fokú határozatokra érkezı fellebbezések elbírálásáért. İk biztosítják a nagy küls

felhasználók számára a tömeges adatszolgáltatást. 

Körzeti Földhivatal (KFH) és 3 budapesti kerületi földhivatal 

átfedésmentesen fedi le az országot, a megyehatárok mindig egyben körzeti földhivatal 

ı fokú hatóságként mőködnek, nem jogi személyek. 

Napi rutinfeladatuk az ingatlannyilvántartásban bekövetkezett jogi és térképi adatok 

adatbázisok karbantartása. A körzeti földhivatalok kezelik a 

földhasználati nyilvántartást, valamint feladatuk a mezıgazdasági földek min
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értékével kapcsolatos adatok karbantartása. Fontos feladatuk a tulajdoni lapok és az 

ingatlan-nyilvántartási térképek másolatainak szolgáltatása ügyfelek részére (3.2. ábra). 

 

3.2. ábra: A Körzeti földhivatalok és kirendeltségeik 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

3.4 Az illetékességi területek szabályozása és változása 1999-tıl 

 

A körzeti földhivatalok illetékességi területét a Földmővelési és Vidékfejlesztési 

Minisztérium, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete határozza meg, így a 

területi illetékességi körök megváltoztatása viszonylag egyszerőnek mondható. A területi 

beosztás változását 1999-tıl (a 62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet Mellékletében 

meghatározott beosztástól) napjainkig tekintjük át. A változtatások három kategóriába 

sorolhatók:  

1. Új körzeti földhivatal vagy földhivatali kirendeltség létrehozatala. Ez összesen 
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amelyhez 13 település tartozik, amibıl korábban 11 a gyıri, 2 a csornai 

földhivatalhoz tartozott. Ugyanebben az évben alakult meg a vasvári 

földhivatal, 23 településsel, valamennyi korábban a szombathelyi 

földhivatalhoz tartozott. 2007-ben hozták létre a mórahalmi földhivatali 

kirendeltséget, kilenc települése korábban a szegedi földhivatalhoz tartozott. 

2. Megyehatáron belüli területi átsorolások egyik földhivatalból a másikba.  

2001-ben a dorogi földhivatalból hat település került át az esztergomi 

földhivatalhoz. 2003-ban a veszprémi földhivataltól egy település átkerült a 

pápai földhivatalhoz. Ez a változás kapcsolatban állt a megyehatár 

változtatásával.  

3. Megyehatár változása miatti területi átsorolás. A veszprémi földhivatalból öt 

település került át a gyıri földhivatal illetékességi körébe a megyeváltás miatt, 

egy hatodik település pedig Veszprémtıl Pápához került. 

 

3.3. ábra: A Körzeti földhivatalok és kirendeltségeik változása 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Téti kirendeltség (2004)
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A változtatások 11 jelenlegi földhivatalt érintettek valamilyen módon, összesen 57 

település került át másik földhivatal hatókörébe. A területi hatókör nem változott új 

települések létrejöttekor (a településszétválások miatt), illetve kirendeltségek körzeti 

földhivatallá változtatásakor, a rendelet ugyanakkor módosult ilyen esetek miatt is.  

A változások a 3.3 ábrán láthatók.  

 

 

 

3.5 A földhivatalokkal kapcsolatos térbeli mozgások 

 

A térbeli mozgásokat a szolgáltatás igénybe vevıi és a földhivatalok munkatársai 

részérıl is meg kell vizsgálni a késıbbi hatékonyságvizsgálathoz. 

1. A szolgáltatás igénybe vevıinek a következı ügyekkel kapcsolatosan kell 

személyesen befáradniuk a körzeti földhivatalokhoz: 

- földmérés: térképmásolatért, telekalakítással kapcsolatban, megosztási vázrajzzal 

valamint a magán földmérık a földmérési ügyekkel kapcsolatosan; 

- földvédelem: mővelési ág változás, más célú hasznosítás, földhasználati nyilvántartás 

adatszolgáltatása, földhasználati lapok kiadása; 

- ingatlan: tulajdoni lap (lehet okmányirodáknál is bizonyos helyeken), tulajdoni jog, 

jelzálog bejegyzés, tulajdoni lap betekintés, irattári anyagok, iratmásolatok 

kikérése, hagyatéki eljárások. 

2. A körzeti földhivatali dolgozók az illetékességi területekre a következı elvégzendı 

feladatok miatt mennek ki a terepre: 

- földmérés: hatósági ügyek, osztatlan közös tulajdon rendezése, keretmérés, 

birtokbaadás, tárgyalás, alappontok karbantartása; 

- földvédelem: parlagfő felderítés és határszemle (rögzített nagyságarány), általános 

helyszínelés, mővelési ág vizsgálat, hasznosítatlan területekhez, engedély nélküli 

hasznosításokhoz, más célú hasznosítások és szakhatósági eljárások esetén. 

A térbeli mozgásokat befolyásolja az illetékességi területhez tartozó termıföld 

nagysága, a mőveltségi ágak, valamint a földrészletek száma. A térbeli mozgások 
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jellegébıl az ugyanakkor világosan látszik, hogy mind az igénybevevıi, mind a hivatali 

oldalról a helyismeretnek, közelségnek nagy szerepe van, ezen minıségi információk 

szerint a hivatalok tetszés szerinti térbeli koncentrációja nem tőnik indokolhatónak. 

A TAKARNET24 Online Digitális Földhivatal megnyitása késıbbi elemzéseinkre 

semmilyen hatással nincsen. Ennek oka az, hogy habár mindenki számára hozzáférhetı a 

szolgáltatás, de igénybe vételéhez szükséges az internet kapcsolat, valamint a kormányzati 

ügyfélkapu azonosító és a bankszámlaszám. Ezen feltételekkel a szolgáltatást 

igénybevevık köre jelentısen leszőkült. A másik, ennél is fontosabb ok az, hogy a digitális 

földhivatalban csak tulajdoni lap és térképmásolat érhetı el, amelyek csak elektronikus 

formában hitelesek. Hiteles másolatok biztonsági elemekkel továbbra is csak a 

földhivatalokban és az egyes okmányirodákban igényelhetıek. Semmilyen ügyintézés nem 

indítható online formában, a mellékelt dokumentumokba is csak a földhivatalokban lehet 

betekinteni. Késıbbi elemzéseinkben az ügyiratforgalom amúgy sem tartalmazza a 

tulajdoni lapok másolatának az ügyintézését. 
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4 A földhivatalok területi elhelyezkedésének vizsgálata 

 

4.1 A vizsgálat célja és adatbázisa 

 

A fejezet a körzeti földhivatalok aktuálisan érvényes térbeli eloszlásával, valamint az 

elhelyezkedésük optimális voltával foglalkozik. A földhivatalok térbeli hatásköre 2007 óta 

nem változott, így az elemzések az akkortól érvényes területi beosztásra érvényesek. Jelen 

fejezetben az elhelyezkedésre koncentrálunk, tehát a rendszerszintő költségek közül a 

külsı költségekre, amelyek a rendszer nyújtotta szolgáltatások igénybe vevıinél 

keletkeznek. Ezen belül is csak a térkapcsolati költségek lesznek figyelembe véve. Ezzel 

párhuzamosan az üzemeltetés térkapcsolatokból fakadó költségeit is vizsgáljuk. 

A körzeti földhivatalok közül a három budapestit nem vettük figyelembe, a Pest 

megyei Budakörnyéki körzeti földhivatalt viszont igen, amelynek Budapest a székhelye. 

Így összesen 118 körzeti földhivatalhoz lett besorolva 3151 település. A népességszám a 

Tstar adatbázisból származik és a 2007. évre vonatkozik. A települések körzeti 

földhivataloktól mért távolságának a számításánál több lehetıség közül lehet választani 

(Nemes Nagy 1998), de a székhelyek optimális megközelítése szempontjából a közúti, 

kilométerben mért távolságot megfelelınek lehet tekinteni, ezért az elemzés során ezt 

használjuk. A közúti kilométertávolság mellett még a tipikus közúti idıtávolság használata 

jöhetne szóba, ennek megállapítása azonban több becslési elemet is tartalmaz. Ennek 

ellenére ezt az esetet is megvizsgáljuk majd késıbb és összehasonlítjuk a kétféle távolság 

használatából fakadó különbségeket.  

Az elérhetıségi vizsgálatok elvégzéséhez a Magyar Közút Kht. „Az országos 

közúthálózat elemeinek alapadatai” címő adatbázisát használtuk fel, amely az Országos 

Közúti Adatbank (OKA) nyilvántartása alapján az állami kezeléső utak adatait tartalmazza. 

Az úthálózati nyilvántartásban a rendszerváltozás óta állandósult kaotikus viszonyok 

következményeként jelenleg ez az adatforrás tekinthetı a leghitelesebbnek, annak ellenére, 

hogy nem tartalmazza – a központilag rendszerezetten nem nyilvántartott – az 

önkormányzatok által épített regionális fontosságú településközi utakat.  
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4.2 Az érvényben lévı illetékességi területek alapján számolt távolságok 

körzeti szinten 

 

Az egyes települések körzeti földhivataloktól vett távolsága meghatározásánál azzal a 

leegyszerősítéssel éltünk, hogy a településközpontok távolságát vizsgáltuk meg. Ez nem 

okozhat érdemi eltérést a földhivataloktól vett távolságtól, a fölhivatalok mindenhol a 

városközpontban találhatók. A másik módszertani kérdést a földhivatalokkal rendelkezı 

városok kezelése során kellett megoldani. Kétféle módon jártunk el ezeknél a 

településeknél. Egyrészt 1 kilométeres távolsággal számoltunk, ami nem a település saját 

magától vett távolságát jelenti, hanem az adott városban lakók földhivatalokhoz való 

eljutásának átlagtávolságát. Ez bizonyos szempontból önkényes távolság, lehetıség lett 

volna a település méretét és a lakosság eloszlását figyelembe vevı pontosabb becslésre, de 

számításaink szempontjából csak az a lényeges, hogy ezeknél a városoknál a tényleges 

utazási igény átlaga (az igények bizonyos szórása mellett) hozzávetıleg egy 

nagyságrenddel kisebb a földhivatallal nem rendelkezı települések utazási igényéhez 

képest. A kérdés másik kezelési módjaként ezen városoktól egyes számítások során 

eltekintettünk, de alapesetnek az elsı megoldást tekintettük. 

Ezek alapján a körzeti földhivatalok és a települések átlagos távolsága az összes 

település figyelembe vételével 18,2 kilométer, a körzeti földhivatallal rendelkezı városok 

figyelmen kívül hagyásával 18,8 kilométer. A medián távolság 16,9 kilométer, a 

távolságok szórása 9,7 kilométer, az eloszlás a várakozásoknak megfelelıen baloldali 

aszimmetriát mutat. (4.1 és 4.2 ábra) A legnagyobb távolságra fekvı Homorúd 

elhelyezkedése speciálisnak mondható: a település légvonalban 8,3 kilométerre fekszik 

Mohácstól, a mohácsi komp figyelembe vételével távolsága nagyjából 10 kilométer lenne. 

A távolságmátrixban a kompok nincsenek figyelembe véve, enélkül Mohácsra óriási 

kerülıvel, Baján keresztül lehet eljutni. Ez a kedvezıtlen közlekedésföldrajzi helyzet 

motiválta a korábban hasonló helyzető Dunafalvát 1998-ban abban, hogy kérje 

 Bács-Kiskun megyéhez való csatolását. Ezt a különleges helyzetet leszámítva a második 

legtávolabbi település a Hajdú-Bihar megyei Egyek, amely a megyehatár mellett fekszik, 

miközben az összes földhivatal között legnagyobb kiterjedéső debreceni földhivatalhoz 

tartozik. 
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4.1. ábra: A települések földhivataloktól való távolságának eloszlása 

 

Forrás: Saját számítás. 

 

A földhivatalok egymástól való távolsága alapján a legközelebbi szomszédok a 

következık: Esztergom-Dorog (7,6 kilométer), Tata-Tatabánya (8,6 kilométer). 

Érdekesség, hogy mindkét településpár Komárom-Esztergom megyében található, a 

harmadik legközelebbi pár Szentes-Csongrád (13,1 kilométer) és Békéscsaba-Békés  

(13,3 kilométer). A legnagyobb távolságok: Sátoraljaújhely-Szerencs (47,3 kilométer), 

Ózd-Eger (46,3 kilométer) és Mohács-Pécs (40 kilométer). Ezek a nagy különbségek azt 

mutatják, hogy maguk a központok területi eloszlása sem egyenletes. 
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4.2. ábra: Az egyes települések távolsága a földhivataloktól  

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

A földhivatali körzetek szerinti átlagtávolságok 5,4 kilométer (Dunakeszi) és  

31,8 kilométer (Hajdúböszörmény) közötti tartományban szóródnak (4.3. ábra). A körzeti 

szinten csoportosított átlagtávolságok négy tényezıtıl függnek: 

− a körzet mérete,  

− a körzet központjának fekvése (központi vagy perifériális),  

− a települések eloszlása és  

− az utak „kanyargóssága”.  

A legkisebb átlagtávolságú körzetek kis területőek és többnyire nem sok települést 

tartalmaznak. (4.4. ábra)  

  

földhivatal

távolság a földhivataltól

          <10 km

10 km< 20 km

20 km< 30 km

30 km< 40 km

40 km< 50 km

50 km< 



 
76 

 

4.3. ábra: A földhivatalok területe és a települések átlagtávolsága a földhivataloktól 

 

Forrás: Saját számítás. 

 

A körzetközpont fekvésénél a földhivatal illetékességi területén lévı települések 

geometriai középpontja és a földhivatal központja közötti távolságot számítottuk ki.  

A számításoknál a légvonaltávolságokat vettük figyelembe. Ezek az értékek a 4.5. ábrán 

láthatóak. Legperifériálisabb helyzetben Hajdúböszörmény, Komárom, Sopron és Siófok 

található. Az ötödik helyen foglal helyet a Budakörnyéki földhivatal, amely abból a 

szempontból speciális, hogy központja (Budapest) kívül esik a körzethatáron. Ugyanakkor 

vannak szinte tökéletesen a geometriai középpontban fekvı székhelyek is (Balatonfüred, 

Bácsalmás, Tét, Heves).  

Az utak kanyargósságát úgy vettük figyelembe, hogy körzetenként összehasonlítottuk 

az összes település körzetközponttól való együttes úthálózati kilométertávolságot és az 

összes légvonalbeli kilométertávolságot. Ennél a számításnál a központoknál nulla 

kilométeres távolságot vettünk figyelembe. A két érték hányadosa távolsággal súlyozott 
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hálózati hányadost eredményez, vagyis megmutatja, hogy az együttes hálózati távolság 

hányszorosa a légvonaltávolságnak. (Szalkai, 2005; Dusek, 2010a) 

 

4.4. ábra: A települések átlagtávolsága a földhivataloktól, körzeti szinten 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

Magát a hálózati hányadost a magyar közúthálózatra korábban számolt Fleischer 

Tamás (1992), Szalkai Gábor (2001a, 2003a, 2004), Dusek Tamás (2010b), a 

vasúthálózatra Kovács Csaba (1973), Szalkai Gábor (2001), Dusek Tamás (2009). Ezek a 

számítások az érintett települések szempontjából térnek el jelen számításoktól, mert 

elsısorban a központok közötti távolságokra vonatkoztak, míg a mostani számítások a 

központok és a kisebb települések közötti távolságokat érintik. 
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4.5. ábra: A körzetközpontok távolsága a körzetek településeinek geometriai 

középpontjától 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

A hálózati hányadosok értékei a 4.6. ábrán láthatók. A legnagyobb értékekkel a sok 

településsel rendelkezı hegyvidéki körzetek (Dorog, Komló, Edelény, Tatabánya, Pásztó) 

rendelkeznek, Szentendrénél a Szentendrei-sziget hatása érezhetı. A legkisebb értékek 

többnyire néhány településes alföldi körzetek közül kerülnek ki (Karcag, Szarvas, 

Tiszafüred, Kecskemét, Debrecen).  

 

A körzetközpont fekvése, a körzet mérete és a hálózati hányados hatását együttesen is 

megvizsgáltuk. A négy vizsgált jellemzı közötti páronkénti korreláció értékei a  

4.1 táblázatban látható. Önmagában a teljes korrelációkat vizsgálva látszólag csak a 

geometriai középponttól mért távolság és a terület nagysága befolyásolja az 

átlagtávolságokat. Az átlagtávolság és a hálózati hányados közötti, a geometriai középpont 

és a méret hatását kiszőrı parciális korreláció értéke ugyanakkor nagyon magas, 0,594 

értékő. 
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4.6. ábra: A hálózati hányados értékei a körzeti földhivatalok szintjén 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

A hálózati hányados jelentıs szerepét a négyváltozós regressziószámítás is bizonyítja 

(4.2 táblázat). A regressziós egyenlet ez alapján a következı: 

 

Ŷ=-10680+629x1+9,14x2+12377x3 

 

Az egyenlet változói:  

− y: a körzeti földhivatal településeinek átlagtávolsága a körzetközponttól 

méterben;  

− x1: a körzet központjának távolsága a körzet településeinek a geometriai 

középpontjától, kilométerben;  

− x2: a körzet nagysága, négyzetkilométer;  

− x3: hálózati hányados (a települések központtól való összes úthálózati 

kilométertávolsága és légvonaltávolsága hányadosa). 
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4.1. Táblázat: Páronkénti korrelációs együtthatók értékei 

 
 Átlagtávolság Központ távolsága 

a súlyponttól 

Terület 

nagysága 

Hálózati 

hányados 

Átlagtávolság 1 0,602 0,712 0,079 
Központ távolsága 

a geometriai 

középponttól 

0,602 1 0,150 -0,185 

Terület nagysága 0,712 0,150 1 -0,175 
Hálózati hányados 0,079 -0,185 -0,175 1 

Forrás: Saját számítás. 
 

4.2. Táblázat: Az átlagtávolságot magyarázó regressziós modell alaperedményei 

 
Forrás: Saját számítás. 
 

A determinációs együttható meglehetısen magas, 84,4%, a multikollinearitás 

szempontjából pedig nagyon kedvezı a helyzet, a legnagyobb VIF1 mutató is mindössze 

1,06. Ez azt mutatja, hogy az egyes szempontok külön-külön is fontosak, nem helyettesíti 

egyik a másikat. A regressziós egyenlet parciális béta együtthatói a következı módon 

értelmezhetık. Ha a földhivatal székhelye egy kilométerrel távolabb van a körzet 

településeinek geometriai középpontjától, akkor az átlagtávolság 0,63 kilométerrel 

növekszik. Ha a körzet területe 100 négyzetkilométerrel nagyobb, akkor 0,91 kilométerrel 

növekszik az átlagtávolság. Ha a hálózati hányados értéke 0,1 ponttal növekszik, akkor az 

átlagtávolság 1,24 kilométerrel nı. A standardizált együtthatók és a megfigyelt 

szignifikanciaszintek alapján is a terület nagysága a legjelentısebb, majd a geometriai 

középponttól való távolság csaknem azonos jelentıségő, végül a hálózati hányados szerepe 

némileg mérsékeltebb az elızı két tényezınél, de még egyértelmően szignifikáns.  

Ezek az eredmények azt is mutatják, hogy az átlagtávolság csökkentése többféle 

módon is elérhetı: az úthálózat fejlesztésével, a földhivatalok számának növelésével és így 

                                            

1 Variance Inflation Factor, (VIF), amely a multikollinearitás hatását mutatja. Értéke 1 es ∞ között változhat, 
alacsony (1-hez közel álló) értékei gyenge, míg 5 feletti értékei erıs multikollinearitást jeleznek 

Coefficientsa

-10680,4 2180,303 -4,899 ,000

629,175 43,177 ,555 14,572 ,000 ,951 1,051

9,136 ,510 ,682 17,924 ,000 ,955 1,047

12377,181 1575,005 ,301 7,859 ,000 ,944 1,060

(Constant)

sulyponttav

terulet

hhanyados

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: atlagtava. 
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a körzetek méretének csökkentésével, valamint földrajzilag központi fekvéső település 

körzetközponttá jelölésével. Az utóbbi eset hasonló népességő lehetséges központok esetén 

mérlegelendı, egyébként a települések méretkülönbségei indokolhatnak földrajzi periférián 

lévı település központtá jelölését is. A távolság csökkentésének negyedik eszközével, a 

változatlan körzetközpontok mellett a földhivatali körzethatárok (illetékességi területek) 

megváltoztatásával külön foglalkozunk majd. 

A regresszióban szereplı négy vizsgált jellemzıt együttesen is megvizsgáltuk abból a 

szempontból, hogy a körzeteket milyen típusokra lehet osztani. Ennek azért van 

létjogosultsága, mert a négy jellemzı közötti páronkénti korrelációk nem nagyok, tehát az 

egyes típusok várhatóan nem a jellemzık nagysága mentén fognak elkülönülni, hanem 

különbözı módon kombinálódhatnak egymással az egyes szempontok. A k-közép 

klaszteranalízis módszerével, hat csoportot képezve a 4.7. ábrán és a 4.3 táblázatban 

látható kép rajzolódik ki.  

 

4.7. ábra: A földhivataltól való átlagtávolság és az átlagtávolságot befolyásoló 

tényezık alapján elkülöníthetı körzet típusok 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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A csoportképzés eredetileg a szórással standardizált adatokkal történt, hogy a 

különbözı mértékegységek ne gyakoroljanak befolyást az eredményre, a 

klaszterközéppontokat tartalmazó végeredmény azonban a könnyebb értelmezhetıség 

érdekében vissza lett alakítva az eredeti (4.4.-4.6. ábrán is látható) mértékegységekre. 

 

4.3. Táblázat: Az egyes klaszterek klaszterközéppontjai és elemszáma (a területi 

eloszlás a 4.7 ábrán látható, a klaszterek számozása megegyezik az ábrán) 

 Klaszter sorszáma 

Mutató 1 2 3 4 5 6 

Átlagtávolság (km) 11,1 14,9 17,4 22,5 22,6 28,6 
Hálózati hányados 1,23 1,41 1,21 1,39 1,18 1,24 
Távolság a települések 

geometriai középpontjától (km) 

4,40 4,86 8,10 8,13 4,54 21,79 

Terület (km2) 470 584 863 1117 1830 957 
Körzetek száma a klaszterben 26 26 41 15 5 4 

Forrás: Saját számítás. 

 

Külön kisebb csoportokat alkotnak a nagy méretük miatt az átlagosnál nagyobb 

átlagtávolsággal rendelkezı körzetek, amelyeknél ugyanakkor a centralitás és a hálózati 

hányados értékei kedvezıek. A geometriai középponttól nagyon távoli központú körzetek 

is önálló csoportba kerültek. A többi négy klaszterben az átlagtávolság, geometriai 

középponttól való távolság és a terület nagysága azonos irányban változik, a hálózati 

hányados magas értékei ugyanakkor külön csoportképzı ismérvként megjelenve 

elsısorban kisebb mérető hegyvidéki és aprófalvas térségeket különített el a második 

klaszterbe. 

 

 

4.3 Az érvényben lévı illetékességi területek alapján számolt távolságok 

megyei szinten 

 

Az eredmények megyei szintre történı aggregálásával egy nagyobb területi szinten is 

meg tudjuk vizsgálni az átlagtávolságok alakulását (4.3. táblázat). A geometriai 

középponttól való távolságot megyei szintre úgy aggregáltluk, hogy a körzeti szinten 

meghatározott átlagtávolságokat a körzet településeinek a számával súlyoztuk.  

A legalacsonyabb átlagtávolságot Zala megyében láthatjuk, amelynél kimagaslóan jó a 
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központok centralitása, az átlagterület is kisebb (a hat központ helyett akár csak öttel is 

még átlag alatti lehetne a körzetek területe), a hálózati hányadosa pedig némileg 

kedvezıtlenebb az országos átlagnál. A legmagasabb átlagtávolság Hajdú-Bihar megyében 

látható, amely elsısorban a körzetek kimagaslóan magas átlagterületének köszönhetı; a 

körzeti földhivatalok elhelyezkedésének eltérése a körzet geometriai középpontjától  

(a centralitás) is némileg rontott az átlagán, a hálózati hányados viszont javított.  

 

4.4. Táblázat: Az egyes települések átlagtávolsága a földhivataloktól és egyéb 

jellemzık alakulása megyei szinten 

 

Átlagtávolság 

(km) 

Hálózati 

hányados 

Átlagterület 

(km
2
) 

Átlagtávolság 

a települések 

geometriai 
középpontjától 

Baranya 20,26 1,43 886 7,26 
Bács-Kiskun 17,42 1,18 1056 5,14 
Békés 18,06 1,26 704 8,01 
Borsod-Abaúj-Zemplén 19,66 1,40 905 6,47 
Csongrád 16,62 1,17 710 9,77 
Fejér 18,11 1,24 870 5,93 
Gyır-Moson-Sopron 16,77 1,18 700 9,00 
Hajdú-Bihar 22,66 1,19 1242 8,99 
Heves 17,22 1,29 728 7,25 
Jász-Nagykun-Szolnok 17,32 1,21 797 8,06 
Komárom-Esztergom 17,86 1,27 453 10,44 
Nógrád 17,00 1,34 643 6,73 
Pest 16,55 1,30 534 6,21 
Somogy 21,19 1,32 1003 8,92 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 18,30 1,24 989 7,15 
Tolna 17,22 1,35 741 5,35 
Vas 15,78 1,22 667 6,45 
Veszprém 18,94 1,28 899 6,30 
Zala 15,03 1,33 631 4,61 
Öszesen 18,15 1,29 791 6,99 

Forrás: Saját számítás. 

Az átlagtávolságokat az elızıhöz hasonló modellel magyarázhatjuk, amely azonban 

tartalmilag mégis némileg mást jelent, mert eltérı területi aggregáltsági szintre vonatkozik. 

(Dusek, 2004) A regressziós egyenlet ez alapján a következı: 

 

Ŷ=-8344+638x1+8,13x2+11949x3 
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Az egyenlet változói:  

− y: a megye településeinek átlagtávolsága az illetékes körzeti földhivataloktól, 

méterben;  

− x1: az egyes körzetek központjának és településeinek átlagtávolsága , 

kilométerben;  

− x2:  a körzetek átlagos nagysága, négyzetkilométer;  

− x3: hálózati hányados (a települések központtól való összes úthálózati 

kilométertávolsága és légvonaltávolsága hányadosa). 

 

A regresszió együtthatói az átlagolások és a területi szintváltozása ellenére alig térnek 

el a korábbi eredményektıl. A standardizált együtthatók alapján most a körzetek átlagos 

méretének nagyobb jelentısége van, mint az elızı esetben. A regresszióhoz tartozó 

determinációs együttható értéke 89,6%. 

 

4.5. Táblázat: Az átlagtávolságot magyarázó regressziós modell alaperedményei 

 

Forrás: Saját számítás. 

 

 
 

4.4 Az érvényben lévı illetékességi területek alapján számolt súlyozott 

távolságok körzeti és megyei szinten 

 

Területi adatokból többnyire a súlyozatlan és valamilyen adattal súlyozott számítások 

végzésének is van önálló létjogosultsága. (Dusek, 2004; Dusek, 2006) Az eddig tárgyalt 

súlyozatlan átlagtávolság számítások azt mutatták meg, hogy mi történne, ha minden  

 

Coefficientsa

-8344,040 3359,530 -2,484 ,025

638,142 102,879 ,551 6,203 ,000 ,876 1,141

8,130 ,819 ,837 9,923 ,000 ,969 1,032

11949,485 2230,201 ,480 5,358 ,000 ,861 1,162
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településrıl azonos számú embernek kellene a földhivatalba utaznia, például egy 

önkormányzatokkal kapcsolatos ügyintézés kapcsán. Itt a településeket azonos „súlyúként” 

kezeltük. Az ügyintézés nagyobbik része ugyanakkor a lakosság vagy az ingatlanok, 

építmények számával arányos. A súlyozott számítások ezért többet mondanak a 

térkapcsolati költségek alakulásáról, valamint a súlyozatlan számításokkal való 

összevetésük is érdekes lehet, hiszen a körzeten belüli népességeloszlásról (általánosabban 

az alkalmazott súly területeloszlásáról) tájékoztatnak. Ebben az alfejezetben ezért súlyozott 

számításokat végzünk, elsısorban a korábbi számításokkal összehasonlítva az újabb 

eredményeket. A súlyozás szempontja a 2007 évi lakosságszám. 

Ismét felvetıdik a földhivatallal rendelkezı települések kezelési módjának a kérdése. 

Alapesetben megint 1 kilométeres saját távolsággal számoltunk, mivel ezeknél a 

településeknél a nulla kilométeres távolság valóságidegen lett volna.  

Az átlagtávolságok körzetenkénti eloszlása a 4.8 ábrán látható. A népességszámmal 

súlyozott országos átlag 10,33 kilométer lett, szemben a korábbi 18,18 kilométerrel.  

A nagyon jelentıs csökkenés elsısorban annak köszönhetı, hogy többnyire (de nem 

mindig) a legnépesebb települések az adott körzetek központjai. Kivételt csupán Ráckeve, 

Dabas, Monor és Edelény képez. A Ráckevei körzetben négy település is népesebb a nem 

egészen tízezres Ráckevénél: Szigetszentmiklós (több mint 30 ezer lakos), Dunaharaszti, 

Szigethalom, Tököl. A kicsit több mint tízezres Edelénynél jóval nagyobb a harmincezres 

Kazincbarcika és a 12 ezer lakosú Sajószentpéter is. Dabasnál nagyobb Gyál, Monornál 

csak egy nagyon kicsivel nagyobb Vecsés. Ha a körzetek központjait nem vennénk 

figyelembe, akkor az így számolt népességgel súlyozott átlagtávolság 17,64 kilométer 

lenne. Ezt azonban csak részben lehet összevetni a 18,18 kilométerrel, mivel abban a 

súlyozatlanul számított átlagtávolságban a körzetközpontok is szerepeltek.  

A körzetközpontok nélküli súlyozatlanul számolt átlag 18,84 kilométer.  
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4.8. ábra: A települések átlagtávolsága a földhivataloktól körzeti szinten 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

A súlyozott átlagtávolság csökkenésének elsıdleges oka tehát a központokkal 

rendelkezı települések nagy súlya, de emellett az utolsó két adatból az is látszik, hogy a 

körzetközpontok közelében átlagosan nagyobb népességő települések helyezkednek el, 

mint a központoktól távolabb. A 4.9 ábrán látható, hogy a 30 kilométeren belüli 

tartományban még mindenféle mérető település nagyjából egyenletesen megtalálható, 30 

kilométernél távolabb fekvı települések közül azonban 5 ezer fınél népesebb alig fordul 

elı.  
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4.9. ábra: A települések lakosságszáma a földhivataltól való távolság függvényében (a 

földhivatallal rendelkezı településeket leszámítva) 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Körzetek szintjén három körzet kivételével mindenhol kisebb a súlyozottan számított 

átlagtávolság a súlyozatlanul számítottnál (4.10 ábra). A három kivétel Ráckeve  

(5,1 kilométeres növekedés), Dabas (+0,8 kilométer) és Monor (+0,4 kilométer).  

A legnagyobb csökkenés Debrecennél figyelhetı meg, itt 27,4 kilométerrıl 10,2 

kilométerre csökkent az átlagtávolság, Hajdúböszörménynél 31,8 kilométerrıl 16,2 

kilométerre.  

Ezek azért is érdekesek, mert a súlyozatlanul számolt helyzetet figyelembe véve ez a két 

körzet bizonyos szempontból a legkedvezıtlenebb helyzető volt: a debreceni a legnagyobb 

mérető, a Hajdúböszörményi a legperifériálisabb központtal rendelkezı körzet.  

A súlyozatlanul számoltaknál nagyobb csökkenés elsısorban ott történt, ahol a székhely 

nagyobb város, vagy környezetéhez képest viszonyítva nagyobb (mint Siófok, a Siófoki 

körzetben 48 település található, a népesség 37%-a Siófokon lakik). 
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4.10. ábra: A súlyozatlanul és súlyozottan számolt átlagtávolságok közötti kapcsolat a 

körzetek szintjén 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

A megyei szinten aggregált eredmények egyik érdekessége, hogy a súlyozottan és 

súlyozatlanul számolt eredmények közötti kapcsolat kisebb, mint körzeti szinten számítva 

(4.11 ábra). Ennek oka az lehet, hogy az egyes megyéken belül többnyire többféle típusú 

körzetek fordulnak elı, vagyis a megyék kevésbé homogének, mint a körzetek.  

  

y = 0,5254x + 1416,9
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4.11. ábra: A súlyozatlanul és súlyozottan számolt átlagtávolságok közötti kapcsolat a 

megyék szintjén 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

4.5 A földhivatalok térbeli elhelyezkedése az illetékességi területükön 

belül 

 

A földhivatalok és a körzetek geometriai középpontjainak a helyzetét korábban már 

elemeztük, együtt a terület nagyságával és a hálózati hányadossal. Most a súlyozott 

középpontokhoz képesti fekvést részletesebben, és új szempontokat is bekapcsolva 

vizsgáljuk meg. A körzetek középpontját kétféleképpen határoztuk meg: a települések 

koordinátáit a lakosságszámmal súlyoztuk, ilyenkor a lakosok utaznak a földhivatalba, 

illetve, mint korábban is, a települések koordinátáit nem súlyoztuk lakosságszámmal  

y = 0,3997x + 2843,8
R² = 0,1624

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000

Hajdú-Bihar

súlyozatlan átlagtávolság 

sú
ly

oz
ot

t á
tla

gt
áv

ol
sá

g 
(m

ét
er

)

Csongrád

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Zala

Baranya

Gyır-Moson-Sopron

Vas
Komárom-Esztergom

Békés

Pest
Nógrád

Fejér Veszprém

Somogy

Borsod-Abaúj-Zemplén

Jász

Tolna Bács

Heves



 
90 

(ez a geometriai középpont), mert ilyenkor a földhivatal munkatársai mennek 

terepszemlére. A kiszámolt adatok a 4.12 ábrán láthatók. 

 

4.12. ábra: A körzeti földhivatalok, az illetékességi területek geometriai és súlyozott 

középpontjai 

 

Forrás: saját számítás alapján saját szerkesztés. 

 

Vizsgáljuk meg az elsı esetet, a lakosok szempontjából vajon milyen közel (távol) van 

az optimális (centrum) elhelyezkedéstıl a földhivatal. Ennek az eldöntésére a légvonalbeli 

távolságokat határoztuk meg a földhivatalok és az illetékességi területük népességgel 

súlyozott középpontja között. A közúti távolságokkal késıbb foglalkozunk. A számítások 

eredményeit jól szemlélteti a következı, 4.13. ábra. 
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4.13. ábra: A körzeti földhivatalok távolsága az illetékességi területük népességgel 

súlyozott középpontjától 

 

2. Baranya 9. Hajdú-Bihar 16. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
3. Bács-Kiskun 10. Heves 17. Tolna 
4. Békés 11. Jász-Nagykun-Szolnok 18. Vas 
5. Borsod-Abaúj-Zemplén 12. Komárom-Esztergom 19. Veszprém 
6. Csongrád 13. Nógrád 20. Zala 
7. Fejér 14. Pest  
8. Gyır-Moson-Sopron 15. Somogy  

Forrás: saját számítás alapján saját szerkesztés. 

 

A tíz kilométernél távolabbi földhivatal összesen csak kettı van, a komáromi és a 

körmendi. Mindkét körzet a geometriai középpontok alapján is a legperiférikusabb 

központtal rendelkezık közé tartozott. 

A következı, 4.14 ábra jól szemlélteti, hogy a körzeti földhivatalok elhelyezkedése 

többnyire nem az illetékességi területek geometriai középpontjában van, körzetenként az 

eltérés azonban nagy szórást mutat. Ebben az esetben több földhivatal is távolabb került a 

terület centrumától, mint 10 km, szám szerint 11. A kétféle eredmény (geometriai 

középpont és lakosságszámmal súlyozottan számított középpontok) azt is jelentik, hogy a 
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szolgáltatást igénybe vevık szempontjából (lakosok) optimálisabb a területi 

elhelyezkedése a földhivataloknak, mint a szolgáltatást nyújtók szempontjából (földhivatali 

dolgozók). 

 

4.14. ábra: Körzeti földhivatalok távolsága az illetékességi területük geometriai 

középpontjától  

 

2. Baranya 9. Hajdú-Bihar 16. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
3. Bács-Kiskun 10. Heves 17. Tolna 
4. Békés 11. Jász-Nagykun-Szolnok 18. Vas 
5. Borsod-Abaúj-Zemplén 12. Komárom-Esztergom 19. Veszprém 
6. Csongrád 13. Nógrád 20. Zala 
7. Fejér 14. Pest  
8. Gyır-Moson-Sopron 15. Somogy  
Forrás: Saját számítás. 

 

Vizsgálatunk következı fázisában a földhivatalok elhelyezkedését abból a 

szempontból néztük meg, hogy a jelenlegi földhivatalok a közúton történı megközelítés 

alapján ténylegesen az optimális elhelyezkedéső településeken vannak-e? Ezt a vizsgálatot 

úgy tudjuk elvégezni, hogy kiszámoljuk a közúti távolságokat minden illetékességi 

területbeli településre, majd azt tekintjük optimálisnak, amely esetén a távolságok összege 

minimális.  
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A 117 vizsgált körzeti földhivatalból 48 esetben optimális az elhelyezkedés, azaz olyan 

településen van a körzeti földhivatal, amely településtıl a többi település közúti 

távolságainak az összege minimális. A maradék 69 esetben viszont van legalább egy olyan 

település, mely megközelíthetıség szempontjából jobb helyen található az illetékességi 

területen belül. A következı ábrán a létezı földhivatalok helyét és a távolságösszegek 

szempontjából optimális településeket is feltüntetjük (4.15. ábra). 

 

4.15. ábra: A körzeti földhivatalok és az optimális elhelyezkedésük a térben 

 

Forrás: Saját számítás.  

 

A térbeli elhelyezkedések hatékonyságát a következı mutatóval mértük, mely hasonlít 

Rasheed (1986) által használt „Spatial Efficiency” mutatóhoz vagy Goodchild-Massam 

(1969) által alkalmazott „Index of Efficiency” mutatóhoz: 
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ahol a 
ioptd  jelöli az optimális középponttól mért távolságokat egy illetékességi 

területen belül, és di pedig a létezı központoktól (földhivataltól) mért távolságot. A mutató 

értéke 100%, ha a létezı földhivatal optimális helyen van, a távolságösszegek 

növekedésével ez az érték egyre kisebb, nulla ha a két középpont végtelen távol van 

egymástól. Az értékeket megyénként rendezve ábrázoltuk a következı, 4.16 ábrán. 

 

4.16. ábra: A körzeti földhivatalok térbeli hatékonysága megyénként 

 

2. Baranya 9. Hajdú-Bihar 16. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
3. Bács-Kiskun 10. Heves 17. Tolna 
4. Békés 11. Jász-Nagykun-Szolnok 18. Vas 
5. Borsod-Abaúj-Zemplén 12. Komárom-Esztergom 19. Veszprém 
6. Csongrád 13. Nógrád 20. Zala 
7. Fejér 14. Pest  
8. Gyır-Moson-Sopron 15. Somogy  

Forrás: Saját számítás. 

Az eredmények alapján egyedül Komárom-Esztergom megyében nincs egyetlen egy 

olyan körzeti földhivatal sem, amely optimális helyen lenne (E=100%). A központjaik 

közül három is határmenti (országhatár, illetve megyehatár), ehhez járul még a hegyvidéki 

úthálózat hatása. Alacsony területi hatékonysággal találkozhatunk még Gyır-Moson-

Sopron, Hajdú-Bihar és Heves megyékben is. Gyır-Moson-Sopron megye esetében ez a 

határmentiséggel és a megye speciális alakjával magyarázható, Hajdú-Bihar megye esetén 

a már elmondottak adnak magyarázatot, nagymérető debreceni körzet, a határ mentiség, a 

településszerkezet szempontjából sem egységes. Heves megye esetén ennyire egyértelmő 

okokat nem találunk. 
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Vizsgálatunkat megyei szinten is elvégeztük, hiszen a körzeti földhivatalok a megye 

alá vannak beszervezve. Elıször megyei szinten vizsgáljuk meg a területi hatékonyságot. 

Ezt kétféleképpen is meg tudjuk tenni. Egyrészt a körzeti földhivatalok hatékonyságának 

átlagaként (E1) (Goodchild- Massam, 1969) vagy megyei szintre aggreáljuk a távolságokat, 

majd utána számolunk területi hatékonyságot (E2). 

 

4.17. ábra: Kétféleképpen számított területi hatékonyság különbözısége megyénként 

 

Forrás: Saját számítás. 

4.18. ábra: A területi hatékonyság (E2) térbeli megoszlása. 

 

Forrás: Saját számítás és szerkesztés. 
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Ezt kétféleképpen is meg tudjuk tenni, egyrészt a körzeti földhivatalok 

hatékonyságának átlagaként (E1) (Goodchild- Massam, 1969) vagy megyei szintre 

aggreáljuk a távolságokat, majd utána számolunk területi hatékonyságot (E2). A kétféle 

számításban jelentıs eltérések is tapasztalhatóak, amelyek jól látszanak a 4.17. ábrán, 

mivel az egyes körzeti földhivatalok (még az azonos megyékben is) jelentıs eltéréseket 

mutatnak az elérhetıségi össztávolságok alapján. Ezért módszertani okokból a további 

vizsgálódásainkban második mutató alkalmazása mellett döntünk (4.18. ábra). 

A legkisebb területi hatékonyságot Komárom-Esztergom megye mutatja, hiszen ebben 

a megyében egy körzeti földhivatal sincsen, amely optimális helyen lenne. Ezeket a 

hatékonyságokat összevetettük a megyei elérhetıségek átlagtávolságával (4.19. ábra). 

Azokban az esetekben, ahol alacsony a területi hatékonyság és magas a megyei 

átlagtávolság, ott a körzeti földhivatalok áthelyezésével érhetünk el eredményeket az 

átlagtávolság csökkentésére, viszont, ahol a területi hatékonyság magas és ennek ellenére 

is magas a megyei átlagtávolság, ott új körzeti földhivatalok vagy kirendeltségek 

létrehozása lenne indokolt. 

 

4.19. ábra: A megyék területi hatékonysága az átlagos elérhetıség függvényében. 

 

Forrás: Saját számítás. 

Az esetleges beavatkozási területek közé ezek alapján megyei szinten elsısorban 

Komárom-Esztergom és Hajdú-Bihar megye sorolható. Ugyanakkor Komárom-Esztergom 
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megyében, az alacsony területi hatékonyság ellenére az átlagtávolságok nem túl magasak, 

mivel a kirendeltségek száma nagyon magas a megye méretéhez képest. Hajdú-Bihar 

megyében azonban az átlagtávolság nagyon magas, és bár a területi hatékonyság nem túl 

alacsony, a megye nagy alapterületéhez képeste kevés körzeti földhivatal van, ezért a Tisza 

bal partján létrehozandó új kirendeltség lényegesen csökkenthetné az átlagtávolságokat.  
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5 Az aktuális földhivatalok körzethatárának változtatása az 

elérhetıség optimalizálása szerint 

 

5.1. A földhivatalok illetékességi körzetének változtatása az 

elérhetıség alapján 

 

A hatályban lévı területi besorolás elemzése után rátérünk annak a vizsgálatára, hogy 

vajon a jelenlegi rendszer az elérhetıség szempontjából optimális besorolásnak  

tekinthetı-e, vagy létezik jobb. A vizsgálati módszer megegyezett az elızı fejezetekben 

használtakhoz. Az elérhetıségnél a korábban használt közúti kilométer távolságokat vettük 

figyelembe. Elıször megnéztük, hogy a rögzített 118 körzeti földhivataltól mely 

településeket hova kellene átsorolni, ha azt szeretnénk elérni, hogy minden település a 

legközelebbi földhivatalhoz kerüljön. Ezzel a vizsgálattal arra a következtetésre jutottunk, 

hogy 320 települést megyén belül más körzethez, 176 települést más megyébe, de azonos 

régióbeli körzeti földhivatalhoz és 162 települést más régióbeli körzeti földhivatalhoz 

sorolhatnánk át a minimális távolságok alapján (5.1 ábra, 5.1. táblázat). Ez a települések 

21%-át (658-at) és a népesség 11%-át érintené, ami elég jelentısnek tőnik. (5.2 táblázat)  

Az átlagtávolság 16,6 kilométerre csökkenne, átlagosan 1,6 kilométerrel, 8,7%-al lenne 

kevesebb. A megyénkénti átlagok változása az 5.3 táblázatban látható. 

Az átsorolások természetesen a körzethatárok menti településeket érintik, de az átsorolt 

települések területileg egyenlıtlenül oszlanak el. 22 körzetbıl nem kellett átsorolni más 

körzetbe települést, 16 körzetbe nem lett átsorolva egyetlen település sem. Mindegyik 

körzet változott, 79 olyan körzet van, amely minkét módon érintett, tehát ahonnan került el 

település és ahova került át település.  

A megyehatár menti körzethatárok között szinte csak ott nem volt átcsoportosítás, ahol 

természetes akadály képezi a határvonalat: Balaton (eltekintve a Veszprém megyéhez 

tartozó északkeleti végétıl, ami Siófokhoz közelebb van, mint Balatonfüredhez) és a Duna.  

Ezt leszámítva Gyır-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom menti határ majdnem 

pontosan az elérhetıségnek megfelelı (egy település került csak át Gyır-Moson-Sopron 

megyébe). A Gyır-Moson-Sopron és Veszprém megye közötti településátcsatolások 
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közlekedésföldrajzilag indokoltak voltak (összesen 10 települést érintett 1990-tıl), sıt, hat 

település még így is közelebb van Gyır-Moson-Sopron megyei földhivatalhoz, mint a 

veszprémihez. Gyır-Moson-Sopron megye délkeleti, korábban Veszprém megyéhez 

tartozó csücske ugyanakkor nem a gyıri, hanem a téti földhivatalhoz van kicsit közelebb.  

A körzethatárok közül is kevés olyan van, ahol egyáltalán nem volt valamilyen irányú 

átcsoportosítás: Mosonmagyaróvár-Csorna, Bicske-Székesfehérvár, Körmend-Vasvár, 

Zalaegerszeg-Lenti, Zalaszentgrót-Keszthely, Kaposvár-Balatonboglár, Kaposvár-Marcali, 

Dombóvár-Tamási, Paks-Tamási, Kalocsa-Baja, Kalocsa-Kiskırös, Kecskemét-

Kiskunfélegyháza, Monor-Nagykáta, és az Alföldön még néhány határvonal, de amely 

központok között sokszor nincs is település.  

 

5.1. ábra: Átsorolható települések egy közelebbi földhivatalhoz 
 

 
Forrás: Saját számítás és szerkesztés. 
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5.1. Táblázat: Települések átsorolása a legközelebbi földhivatalhoz 

Régió  
kód 

Körzet csere 

település (db) 

Megye csere 

település (db) 

Régió csere 

település (db) 

Összes 

település (db) 

1 Közép-Magyarország  18 0 30 48 

Pest 18 0 30 48 

2 Közép-Dunántúl  38 27 57 122 

Fejér 7 0 17 24 

Komárom-Esztergom 7 17 1 25 

Veszprém 24 10 39 73 

3 Nyugat-Dunántúl  61 28 1 90 

Gyır-Moson-Sopron 30 7 0 37 

Vas 15 13 0 28 

Zala 16 8 1 25 

4 Dél-Dunántúl  66 79 23 168 

Baranya 43 35 1 79 

Somogy 16 43 17 76 

Tolna 7 1 5 13 

5 Észak-Magyarország 73 23 14 110 

Borsod-Abaúj-Zemplén 40 1 8 49 

Heves 8 16 5 29 

Nógrád 25 6 1 32 

6 Észak-Alföld  38 6 22 66 

Hajdú-Bihar 12 4 9 25 

Jász-Nagykun-Szolnok 4  9 13 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 22 2 4 28 

7 Dél-Alföld  26 13 15 54 

Bács-Kiskun 11 2 10 23 

Békés 11 1 4 16 

Csongrád 4 10 1 15 

Végösszeg 320 176 162 658 

Forrás: Saját számítás. 
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5.2. Táblázat: Az átsorolt települések népessége és száma a távolság változásának 

függvényében 

Távolság rövidülése Érintett lakosság száma (fı) Érintett település száma 

0-1 km 141.738 88 
1-2 km 87.762 56 
2-3 km 140.948 53 
3-4 km 70.652 56 
4-5 km 66.443 49 
5-6 km 59.186 39 
6-7 km 100.239 45 
7-8 km 28.362 37 
8-9 km 88.808 32 
9-10 km 40.162 22 

10-12 km 75.296 42 
12-14 km 64.375 28 
14-17 km 66.498 46 
17-20 km 31.471 30 
20-25 km 19.030 23 
25-30 km 7.458 5 
30-35 km 13.792 5 
48-50 km 5.902 2 

Együtt 1.108.122 658 

Forrás: Saját számítás. 

A legjelentısebb átcsoportosítások a következı körzeteket, illetve határvonalakat 

érintették. Komlótól 38 települést (27,5 ezer lakossal) kellene átcsatolni Dombóvár, 

Szekszárd és Kaposvár körzetéhez. A települések számát tekintve messze ez a legnagyobb 

mérvő változás, a második helyen lévı Siófoktól 30, a harmadik Siklóstól 24 települést 

kellene átcsoportosítani. Ezt követıen az átsorolt települések száma 20 alatti. Az érintett 

lakosság száma alapján a ráckevei, budakörnyéki gödöllıi és debreceni körzet a leginkább 

érintett, ahol 50 ezer fıt meghaladja az átsorolt települések lakosságszáma. Ezek közül a 

ráckevei speciális voltáról már volt szó (periférikus és kis lakosságszámú körzetközpont), a 

debrecenirıl is, ami messze a legnagyobb területő körzet. A budakörnyéki körzet 

specialitása pedig az volt, hogy a központ a körzethatáron kívül esik (Budapest). 
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5.3. Táblázat: Átlagos távolságok változása az illetékességi területek változásának 
a tükrében 
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2. Baranya 20,3 19,2 18,2 18,1 
3. Bács-Kiskun 17,4 16,8 16,7 16,2 
4. Békés 18,1 17,2 17,1 16,5 
5. Borsod-Abaúj-Zemplén 19,7 19,0 19,0 18,8 
6. Csongrád 16,6 16,3 15,0 15,0 
7. Fejér  18,1 17,8 17,8 16,2 
8. Gyır-Moson-Sopron 16,8 15,5 15,3 15,3 
9. Hajdú-Bihar 22,7 21,6 20,6 18,7 
10. Heves 17,2 16,8 16,1 15,8 
11. Jász-Nagykun-Szolnok 17,3 16,9 16,9 16,0 
12. Komárom-Esztergom 17,9 17,5 14,8 14,8 
13. Nógrád 17,0 15,7 15,4 15,4 
14. Pest 16,5 15,9 15,9 14,6 
15. Somogy 21,2 20,2 18,9 18,3 
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg 18,3 17,8 17,7 17,6 
17. Tolna 17,2 17,1 17,0 16,7 
18. Vas 15,8 15,5 15,1 15,2 
19. Veszprém 18,9 17,9 17,5 16,1 
20. Zala  15,0 14,9 14,7 14,7 

Országos átlag (km) 18,1 17,5 17,0 16,6 

Forrás: Saját számítás. 

A körzeti földhivatalok megközelíthetısége szempontjából tehát ez a besorolás jóval 

optimálisabb lenne az eredetinél. Ugyanakkor ennél a körzetesítésnél nem vettünk 

figyelembe semmilyen más „érdek” vagy „alapelv” érvényesülését. Például a 

megyeszékhelyek (mint Debrecen, Szeged, Gyır, Székesfehérvár) közlekedésföldrajzi 

elérhetıségnél nagyobb kiterjedését indokolhatja nagyobb általános vonzáskörzetük.  

Ha a módosításnál nem engedjük meg a régióhatárok átlépését, azaz az egyes 

településeknek csak a régiójukban lévı földhivataloktól mért távolságukat vizsgáljuk, 

akkor 353 települést megyén belül más körzethez, 184 települést más megyébe, de azonos 

régióbeli körzeti földhivatalhoz sorolhatnánk át a minimális távolságok alapján. Így a 

települések 17%-át (537) tudnánk átsorolni, ami még mindig elég jelentıs. Ez az átsorolás 

a népesség 8%-át érintené. Ebben az esetben az országos átlag 17,0 kilométer, a legkisebb 

átlagos megyei távolság 14,7 kilométer, a legnagyobb 20,6 kilométer lenne. Ha ezt 

összevetjük az eredeti besorolással és az elızı esettel, akkor megállapíthatjuk, hogy az 



 
103 

átlagos távolságok így is jelentısen csökkentek, de már nem akkora mértékben, mint az 

elızı esetben. 

Ennek az átsorolásnak akkor lehet gyakorlati jelentısége, ha a földhivatalok vertikális 

szervezıdésénél a közbensı lépcsıfok a régió lenne a megye helyett, így a 19 megyei 

központ helyett elég lenne 7 regionális központ, ami akár jelentıs költség megtakarítással 

is járhatna, ha létezne mérethatékonyság. Ennek a vizsgálatával a hetedik fejezetben külön 

foglalkozunk.  

Végül a térfelosztásunkat korlátozzuk megyei szintekre, tehát az egyes települések 

távolságát csak a megyéjükben mőködı földhivataluktól vizsgáljuk. Elméletileg ebben az 

esetben már nem, vagy csak alig kellene találjunk olyan települést, amelyet egy közelebbi 

körzeti földhivatalhoz át tudnánk sorolni. Várakozásunkkal ellentétben, ebben az esetben is 

elég jelentıs számú, 385 települést lehetne átsorolni (5.2. ábra). Ez még mindig több mint 

a települések 12%-a. Ez az átrendezés a lakosság 7,4%-át érintené (745467 fı).  

Ezen településeket célszerő lenne akár egyesével is megvizsgálni vagy felülvizsgálni a 

besorolásukat, ezzel is hozzájárulva az esetleges optimális besorolás meghatározásához.  

A népességvándorlás és az úthálózat változásait nem követték az utóbbi idıszakban a 

körzethatárok átrajzolása.  

 

5.2. ábra: Megyéken belüli átsorolt települések területi eloszlása 

 

Forrás: Saját számítás alapján. 
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5.2. A térkapcsolati költségek becslése 

 

A helyzetfelmérés után megpróbáljuk azt is megbecsülni, hogy a körzethatárok 

módosítása mekkora „költség” megtakarítást jelentene (csak a térkapcsolati költségeket 

figyelembe véve, és eltekintve az átszervezési költségektıl és egyéb szempontoktól). 

A körzeti földhivatalok területi elhelyezkedése  a szolgáltatást igénybevevı lakosság 

szempontjából  jobbnak mondható, mint a szolgáltatást nyújtók szempontjából (a súlyozott 

középpontok, valamint a geometriai középpontok eltérése a földhivataloktól légvonalbeli 

távolság alapján). A közúti megközelíthetıség optimalitásának a vizsgálata kapcsán arra 

következtettünk, hogy a körzeti földhivatalok szinte fele az optimális helyen található. A 

többi esetben fıleg történelmi és földrajzi okokat találtunk az eltérésekre. A területi 

hatékonyság vizsgálata rávilágított arra, hogy mely megyékben lenne célszerő átgondolni a 

körzeti földhivatalok elhelyezését (Komárom-Esztergom megye) vagy számuknak a 

bıvítését (Hajdú-Bihar megye). 

A vizsgálatokat az elérhetıség és költség szempontjából nem csak kilométerben, 

közúti vagy légvonalbeli távolságokkal jellemezhetjük. A jelenlegi besorolás alapján a 

távolság átlagos értéke súlyozatlanul számolva 18,1 kilométer, ami a legközelebbi 

központhoz való megyén belüli átsorolás esetén lecsökkenne 17,5 kilométerre, régión 

belüli átcsoportosítással 17 kilométer, megkötések nélkül pedig 16,6 kilométer lenne. 

Ugyanezek az értékek lakosságszámmal súlyozottan számolva így alakulnak: 9,9, 9,4, 9,2 

és 9,0 kilométer. Nézzük meg, hogy ez mekkora térkapcsolati költség megtakarítást 

jelentene a szolgáltatást igénybevevık szempontjából. Feltételezzük, hogy egy ügyiratra 

átlagosan egy utazás jut (a valóságban egy utazásra juthat több ügyirat is, és egy ügyirat 

miatt több utazás is elképzelhetı). Az utazásra akkor is szükség van, ha valaki nem 

személyesen, hanem ügyvéd közvetítésével áll kapcsolatban a hivatallal, csak akkor a 

közvetlen út az ügyvédhez történik 2008-ban (a fıvárost leszámítva) 2.885.239 ügyirat 

keletkezett. Az utazásnál személygépkocsival megtett oda-vissza úttal számolva,  

15 forint/kilométer költséget figyelembe véve (ez egy alacsonyabb fogyasztású autónak és 

300 forint/liter benzinárnak felel meg), a megtakarítás egy év alatt 152 millió forintot tesz 

ki a megkötések nélküli esetben és 85,7 millió forintot a csak megyén belüli 

átcsoportosítások mellett. Ez csak egy évre számított megtakarítás, egy átszervezés 

megtakarításai ugyanakkor évrıl-évre folyamatosan jelentkeznek. Ezt a megtakarítást az 
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egyszeri átszervezési költségekkel kellene szembe állítani, de ezekre vonatkozóan 

információ hiányában nem tudunk becslést adni.  

A három új földhivatali kirendeltség létrehozatala a 2000-es években érdekes 

lehetıséget nyújt további költséghatékonysági, térkapcsolati költségekre vonatkozó 

számításokra. Gyır-Moson-Sopron megyében a 105/2004. (VI.08.) FVM rendeletben egy 

új téti kirendeltség létrehozását határozták meg, mely érintette a gyıri és csornai körzeti 

földhivatal illetékességi területét. Vas megyében a szombathelyi körzetbıl vált ki az új 

vasvári körzet 2004-ben, Csongrád megyében pedig a szegedi körzetbıl a mórahalmi 

2007-ben. Az 5.3 ábrán a változás elıtti és utáni állapotot láthatjuk Gyır-Moson-Sopron 

megyére vonatkozóan. 

 

5.3. ábra: A Téti kirendeltség illetékességi területe 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

Az új földhivatalok térkapcsolati költségekre gyakorolt hatását ahhoz hasonlóan 

számíthatjuk ki, mint a körzethatárok módosításából fakadó hatásokat. A változás oka 

azonban most eltér az elızıektıl. A számítások menete nyomon követhetı az  
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5.4 táblázatban. Legnagyobb megtakarítást a vasvári körzet jelentette, évente 5,6 millió 

forintot, a mórahalmi évi 3,6 millió forint, a téti 2,4 millió forintot eredményezett.  

Ez ismét csak az igénybevevık oldalán jelentkezı költségcsökkenés. A hivatal oldalán is 

keletkezik költségcsökkenés a terepbejárás kisebb távolságai miatt, másrészt itt növekedés 

is lehet, ha a kirendeltségbıl megyeközpontokba szükséges utazni valamilyen ügyintézés 

miatt. További költség az új telephelyen szükséges plusz ingatlan, de ezzel szemben állhat 

a központban felszabaduló ingatlanrész miatti esetleges költségcsökkenés. Ezeknek 

vizsgálata érdekes lehet, de adatok hiányában ezeket a szempontokat számszerően nem 

tudtuk bevonni az elemzésbe.  

 

5.4. Táblázat: Az átlagtávolságok és térkapcsolati költségek alakulása az újonnan 
létrehozott földhivatali körzetek hatására 

  Mórahalom Vasvár Tét 
Átszervezés elıtti távolság összesen, km 1.107 3.989 3.262 
Átszervezés utáni távolság összesen, km 1.003 3.414 3.043 
Különbség (a földhivatali költségmegtaka-

rítás ezzel arányos) 
103 574,372 219 

Átlagtáv átszervezés elıtt, km 18,44 18,47 17,92 
Átlagtáv átszervezés után, km 16,72 15,81 16,72 
Súlyozott átlagtáv átszervezés elıtt, km  6,86 10,34 8,12 
Súlyozott átlagtáv átszervezés után, km 6,08 8,93 7,51 
Ügyiratszám(2007) 153.904 136.606 130.177 
Ügyirat kilométer átszervezés elıtt 1.056.454 1.412.558 1.057.062 
Ügyirat kilométer átszervezés után 936.362 1.220.183 977.709 
Eltérés 120.092 192.375 79.354 
Éves költségmegtakarítás becslés, Ft (15 

Ft/km)  
3.602.774 5.771.251 2.380.625 

Forrás: Saját számítás. 

Az eredmények kapcsán már korábban (a 4. fejezetben az addigi vizsgálatok alapján) 

megállapítottuk, hogy az elsı hipotézis, miszerint térbeli hálózatban mőködtetett 

közszolgáltatásoknál a méretgazdaságosság elınyeinek kihasználását korlátozzák a területi 

koncentrálódásból fakadó növekvı szállítási költségek, második fele igaz. Ezt a mostani 

vizsgálatok ismételten megerısítik. A hipotézis elsı fele viszont a méretgazdaságosságot 

már feltételezi, amelyet késıbb fogunk megvizsgálni. 
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5.3. A közúti és idıbeli elérhetıségek különbsége 

 

Vizsgálódásokat eddig kizárólag a közúton történı elérhetıségre végeztük el, ahol a 

„távolságot” kilométerben mértük. A nemzetközi és hazai szakirodalmat figyelembe véve 

fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy a kilométerben és idıben mért távolságok vajon 

lényegesen eltérı területi struktúrákat, megközelíthetıség szempontjából optimális 

körzethatárokat eredményeznek-e. Ennek eldöntésére meghatároztuk az idıbeli 

távolságokat az egyes körzeti földhivataloktól, majd képeztük az „út-idı” hányadost. 

Ha ez a hányados állandónak tekinthetı, akkor nincs szignifikáns különbség a 

kilométer és az idıtávolság között. Ebben az esetben a területi vonatkozású elemzések 

ugyanúgy igazak lesznek idıtávolságra, mint kilométer távolságra. Abban az esetben 

viszont, ha nem tekinthetı állandónak, akkor az eddigi elemzést idıtávolságokra is meg 

kell ismételni. 

Az elérhetıségi idık számításához Szalkai Gábor által 2001-ben készített, majd késıbb 

egy-egy új út átadásakor folyamatosan aktualizált adatbázist használtuk fel. Az adatbázis 

készítése során a KRESZ által a személygépkocsik számára megállapított 

sebességhatárokból indult ki. (Szalkai, 2001a; Szalkai, 2003b) Figyelembe véve azonban a 

közúti forgalom jellegzetességeit, az úthálózat minıségi és forgalmi paramétereit, továbbá 

azt a tényezıt, hogy az átkelési szakaszok csak a fıváros, a megyeközpontok és megyei 

jogú városok esetében szerepelnek külön kategóriaként, a kategóriák többségénél – a reális 

eredmény modellezése érdekében – a megengedett értékek csökkentését látta célszerőnek. 

A gyorsforgalmi úthálózat megengedett sebességértékeit kivéve valamennyi úttípus esetén 

alacsonyabb, korrigált sebességértékekkel számolt, míg egyes esetekben – a forgalmi és 

mőszaki sajátosságoknak megfelelıen – speciális kategóriákat hozott létre.  

Így gyorsforgalmi jellegő útként vette figyelembe az M15-ös és a 2A (201 sz.) utat, a  

8-as út Várpalota-Veszprém közti, illetve az M7-es autópálya M1-es kiágazásig tartó 

szakaszát.  

Üdülıterületi útként határozta meg a Balaton és a Velence-tó körüli útvonalak egy 

részét, valamint a 24-es út hegyvidéki jellegő szakaszait. A korrigált sebességértékeket az  

5.5. táblázat közli. 
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5.5. Táblázat: Az elérési idık számításakor figyelembe vett sebességértékek 

 Megengedett 

sebesség 

Korrigált 

sebesség 

Autópálya 130 130 
Autóút 110 110 
I. rendő fıút 90 75 
II. rendő fıút 90 75 
Összekötı út 90 60 
Bekötı út 90 60 
Állomáshoz vezetı út 90 60 
Gyorsforgalmi csomóponti ág 90 60 
Egyéb csomóponti ág 90 60 
Átkelési szakaszok 50 30 
Gyorsforgalmi jellegő utak - 100 
Gyorsforgalmi átkelési szakaszok 70 60 
Üdülıterületek útjai 90-50 50 

Forrás: Szalkai, 2001a. 

 

Az elérhetıségi idıket településsorosan, a vizsgálat elvégzésekor (2005. augusztus) 

fennállott közigazgatási állapotnak megfelelıen 3145 településre adta meg. A számítások 

során a révátkelıhelyeket – azok nem folyamatos mőködése miatt – nem vette figyelembe. 

A meglévı adatbázis alapján meghatároztuk az egyes településeknek az illetékességi 

területük szerinti körzeti földhivataloktól való elérhetıségi idejüket. Az adatok aggregálása 

két szinten történt meg. Az elsı szint a körzeti földhivataloké volt, a második a megyei 

szint (5.4. ábra), melyekbıl átlagos elérhetıségi idıket számítottuk.  
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5.4. ábra: Körzeti földhivatalok elérhetısége percben, megyei szinten átlagolva 

 

Forrás: Saját számítás és szerkesztés. 

5.5. ábra: Körzeti földhivatalok átlagtávolsága az elérési idı függvényében 

 

Forrás: Saját számítás. 
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Az idıbeli elérhetıségek átlagos távolsága hasonló, de nem azonos képet mutat a 

kilométerben mért távolságokkal. Az eltérések kiderítésére az út-idı (sebesség) 

összehasonlítást vettük alapul, körzeti földhivatali szinten és megyei szinten is 

megvizsgáltuk a hányadosokat. Az így meghatározott hányados átlagértéke 0,93 km/perc, 

szórása 0,08 km/perc. Az eredmények szemléltetésére alkalmas volt az elérhetıségi 

távolságot az idı függvényében ábrázolni (5.5. ábra). A legjelentısebb eltérések a 

hajdúböszörményi, siófoki, komáromi körzeti földhivatal és a gyomaendrıdi kirendeltség 

esetén vannak. Külön megvizsgálva ezeket, az elsı három körzeti földhivatal az 

autópályák mentén található és az illetékességi területükhöz tartozó települések is részben 

ott találhatóak, tehát ezekben az esetekben az autópályák kifejtik kedvezı hatásukat az 

elérhetıségi idıkre. Komáromnál a kevés átkelési szakasszal rendelkezı 13-as út is 

javította az idıbeli elérhetıséget. A gyomaendrıdi kirendeltséggel más a helyzet, hiszen 

ide összesen három település tartozik, melybıl Gyomaendrıd az egyik, itt tehát a kevés 

településszám miatt jobb az átlagosnál az elérhetıség. (Számos körzetbıl lehetne 

kiválogatni két jól megközelíthetı települést.) Ettıl eltekintve a többi település esetén az 

eltérések nem tekinthetıek szignifikánsaknak. Megyei szinten vizsgálva a hányadost, az 

idıbeli eltérésekhez hasonló térszerkezetet tapasztalunk. 

5.6. ábra: A megyékre számolt út-idı hányados területi eloszlása 

 

Forrás: Saját számítás és szerkesztés. 
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Az 5.6. ábrán látható, hogy azon megyék esetén, ahol az autópályák a megye 

területének nagy részén megtalálhatóak, ott a hányadosunk (sebesség) átlagos értéke egy 

kicsit magasabb, tehát Gyır-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér megye esetén 

tapasztalható ez a hatás. Az átlagos megyei kilométer-távolságok alapján elfoglalt 

rangsorbeli helyükhöz képest, az átlagos idıbeli távolságok alapján (5.7 ábra) számolt 

rangsorban Komárom-Esztergom megye lépett legtöbbet elıre, ott az átlagos kilométer-

távolságok megyei és körzeti szinten is magasak, de az autópályák közelsége és a jobb 

minıségő utaknak köszönhetıen, az idıbeli távolságok lecsökkentek. A rangsorban a 

legtöbbet Zala, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megye csúszott vissza, itt az 

autópályák és a jó minıségő utak hiánya lehet a kiváltó tényezı. 

5.7. ábra: Távolság és idı szerinti rangsorváltozások 

 

Forrás: Saját számítás és szerkesztés. 

A vizsgálat végeredményeképpen elmondható, hogy a 
 távolságidı

távolságkilométer 
 arány 

eltérése minimális, tehát a kilométerben és idıben történı elérések azonosan kezelhetıek, 

területi különbségek ez alapján csak kis mértékben keletkeznek. Ez lényegében egybevág a 

nemzetközi tapasztalatokkal, miszerint rövidebb távolságok esetén az autópályák és 

autóutak nem tudják kifejteni hatásukat. Az elemzések további részeiben a kilométerben 
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mért távolságokat fogjuk használni. Az elérési távolság kilométerben történı számítását 

még az is indokolttá teszi, hogy ha az eléréseket „költségként” vesszük figyelembe, akkor 

ez jelen helyzetben a távolsággal jobban arányos, mint az idıvel. 
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6 A méretgazdaságosság vizsgálata 

 

 

Mint ahogy arról a második fejezetben írtunk, egy tevékenységet akkor tekintenek 

méretgazdaságosnak vagy mérethatékonynak, ha a kibocsátás nagyságával együtt csökken 

a kibocsátott outputra jutó egységköltség. A mérethatékonyság mérésének alapvetı 

problémáit az jelenti, hogy mit tekinthetünk „költségnek” és mit „outputnak”. Ha ezek a 

fogalmak gyakorlatilag jól operacionalizálhatók, akkor lehetséges empirikusan igazolni 

vagy cáfolni a mérethatékonyság létét. Általánosságban a versenyszféra és az ipar 

termelésénél a költségek és outputok mérése könnyebben megoldható, mint az 

adminisztratív közszolgáltatásoknál.  

A földhivatalokkal vagy más hasonló területi szervezıdéső adminisztratív egységgel 

kapcsolatos, méretgazdaságosságra vonatkozó elemzésekrıl nincs tudomásunk. A vizsgálat 

megkezdése elıtt fontosnak tartjuk ismételten tisztázni a földhivatalok tevékenységét:  

„A földügyi igazgatás a gazdasági élet, a mezıgazdaság és hitelforgalom alapjának egyik 

legnagyobb összetevıjével, a termıfölddel és az ingatlanokkal az ország teljes 

közigazgatási területére kiterjedıen kapcsolatos komplex állami adathalmazt egységesen 

kezeli. Célja a tulajdonhoz, az egészséges környezethez való jog, a vállalkozás és a 

gazdasági verseny szabadságához való jog érvényesülésének támogatása, a természetes és 

mesterséges tereptárgyak hiteles nyilvántartása az egységes és közhiteles ingatlan-

nyilvántartási és tér-adat infrastruktúra biztosítása révén.”[1] Minderre azért volt szükség, 

hogy rávilágítsunk arra, hogy a földhivatalok tevékenységi köre nagyon sokrétő, így a 

foglalkoztatottak létszámát nagyon sok tényezı befolyásolhatja. 

Az elemzés elkezdése elıtt pontosítani kell azt is, hogy a méretgazdaságosság  

elemzését nem mint költséghatékonyságot vizsgáljuk, hiszen ekkor a szolgáltatás 

hatékonyságát, minıségét is számításba kéne venni, hanem feltételezzük, hogy a vizsgált 

egységek (megyék) azonos hatékonysággal látják el a feladatukat. Az értekezés ezen 

részének a célja annak a megállapítása, hogy a földhivatali dolgozók létszámát megyei 

szinten milyen tényezık határozzák meg, és ezekkel milyen típusú a kapcsolatuk. Mindezt 

                                            
1
http://www.foldhivatal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=65)  
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annak a méretgazdaságosság esetleges meglétének kimutatása érdekében, azaz egy kétszer 

akkora megyénél a létszám kétszeresnél kisebb mértékben növekszik-e. 

 

 

6.1 A létszámot befolyásoló tényezık 

 

A vizsgálat ezen szakaszában a megyei szinten aggregált adatokat fogjuk használni, 

mert alacsonyabb szintő adatok sajnos nem állnak rendelkezésünkre. Elméletileg és 

gyakorlatilag is érdekes lenne ugyanakkor az alacsonyabb szintekre (körzeti földhivatalok) 

vonatkozó vizsgálat is. A kiindulási alapot a földhivatalok éves beszámolójából származó 

létszám adatok képezték valamint a TakarNet földhivatali információs rendszer. Mivel a 

földhivatalok tevékenységi köre nagyon sokrétő, így a foglalkoztatottak létszámát nagyon 

sok tényezı befolyásolhatja, ezért elızetes elemzések és személyes interjúk alapján, 

megpróbáltuk meghatározni, hogy vajon melyek lehetnek ezek a tényezık. Az adatokat a 

következı három nagy csoportba soroltuk: 

� az elvégzett munka jellemzésére a következı adatokat használjuk: 

• az ügyiratforgalom száma (2008), 

• a földrészletek száma (2008), 

• egyéb önálló épületek száma (2008),  

• egyéb önálló lakóépületek száma (2008). 

 

� az ellátottak számával kapcsolatos adatok: 

• a megye népessége (2008), 

• a megye területe (2008), 
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� a megye gazdasági helyzetét „leíró” adatok: 

• az adófizetık száma (2008), 

• a befizetett adó mértéke (2008), 

• a GDP megyei szintre aggregálva (2008). 

A számítások elvégzéséhez az adatokat logaritmikusan transzformáltuk és 

loglineáris modellt illesztettünk, késıbb ismertetett okok miatt. Ezek alapján 

feltételezhetjük, hogy a dolgozói létszámot leíró modell a következı lesz: 

foglalkoztatott � � � ��á��_1
�� � ��á��_2
�� � …� ��á��_�
�� � � (1) 

Az így alkotott többváltozós modellben az „a” konstans, az „ε” hibatag, a „��” pedig 

azt jelenti, hogy a többi változó állandósága mellett a magyarázó változó (nagyságtól 

független) 1%-os változása hány százalékos változást eredményez a dolgozói létszámban.  

Ha a méretgazdaságosságot szeretnénk tetten érni, akkor a „��” értékeknek 1-nél 

kisebbeknek kell lenniük, de ez önmagában még nem garancia a méretgazdaságosságra, 

mert csak egy tényezı elkülönült hatását mutatja.  

A független változók logaritmikus transzformációját több dolog is indokolja. Egyfelıl 

azoknál az adatoknál, ahol az értékek közötti eltérések nagyok, célszerő a logaritmikus 

transzformáció a szélsıséges értékek befolyásának a csökkentése érdekében  

(Tukey, 1977). Másfelıl a transzformáció csökkenti vagy gátat szab a hibatényezık 

varianciájának a heteroszkedaszticitását. Hasonló eljárást találhatunk például Oh (1995), 

Lioukas-Zerokostas (1982) valamint Hutcheson-Prather (1979) tanulmányaiban is. 

A független változók meghatározásának elsı lépéseként megvizsgáltuk, hogy mely 

változók vonhatóak be az elemzésünkbe. Azokat a független változókat, amelyekre a 

Kendall féle Tau (�) és a Spearman féle korrelációs együttható (�) (mivel nem lineáris 

kapcsolatot feltételezünk) értéke alacsony a dolgozói létszámmal (Fog), kizárjuk a 

modellbıl. Így kizárhattuk az adófizetık számát (adofiz_fo), az adó mértékét (ado) és a 

GDP-t. A korrelációs vizsgálat alapján következı változókat vehettük figyelembe a modell 

elkészítésekor: 

1. LFOLD_RE: a földrészletek száma (2008), 

2. LON_EPU: egyéb önálló épületek száma (2008),  

3. LON_LAK: egyéb önálló lakóépületek száma (2008). 

4. LOSSZ_TER: a megye területe (2008), 
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5. LNEP_2008: a megyei népesség (2008), 

6. LGDP_FO: a GDP/lakos (2008). 

7. LUGYIRAT: A az ügyiratforgalom száma (2008). 

A hét változó közötti korrelációs mátrix a 6.1 táblázatban látható. Néhány változó között 

nagyon erıs, 0,9 fölötti a korreláció mértéke. Ezért az adatok további redukcióját tartottuk 

szükségesnek, mivel ez alapján adatredundancia lép fel az adatok között. A változók 

számának a csökkentését Lioukas-Xerokosatas (1982) tanulmányában használt 

módszertannak megfelelıen végeztük. Elıször faktoranalízis segítségével hajtottunk végre 

adatredukciót. A KMO és a Bartlett teszt (6.2. Táblázat) közepes minıségő faktoranalízisre 

enged következtetni. A komponensek meghatározásánál a Maximum Likelihood módszert 

választottuk. 

6.1. Táblázat: Korrelációs mátrix a változók logaritmusa alapján 
    LFOG LFOLD_RE LON_EPU LON_LAK LNEP_2008 LUGYIRAT LOSSZ_TER LGDP_FO 

C
or

re
la

tio
n 

LFOG 1,000 ,894 ,299 ,641 ,923 ,900 ,892 -,171 

LFOLD_RE ,894 1,000 ,335 ,613 ,842 ,850 ,885 -,184 

LON_EPU ,299 ,335 1,000 ,383 ,410 ,222 ,104 -,015 

LON_LAK ,641 ,613 ,383 1,000 ,786 ,659 ,451 ,461 

LNEP_2008 ,923 ,842 ,410 ,786 1,000 ,895 ,777 -,009 

LUGYIRAT ,900 ,850 ,222 ,659 ,895 1,000 ,804 -,069 

LOSSZ_TER ,892 ,885 ,104 ,451 ,777 ,804 1,000 -,333 

LGDP_FO -,171 -,184 -,015 ,461 -,009 -,069 -,333 1,000 

Forrás: Saját számítás. 
 
 

6.2. Táblázat: A faktoranalízis KMO és a Bartlett teszt eredménye 

 
Forrás: Saját számítás. 

 

Ezzel a módszerrel három faktort tartottunk meg, melyek az összvariancia 83,5%-át 

magyarázzák. A sajátértékek és faktorok nagyságát a 6.1. ábrán figyelhetjük meg.  

KMO and Bartlett's Test

,702

117,722

21

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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A harmadik faktor sajátértéke kisebb mint 1, de azért még egyelıre bent tartjuk a 

modellben. 

 

6.1. ábra: Fıkomponensek és sajátértékeik 

 
Forrás: Saját számítás. 

 

A létrejött faktorokat, súlyuktól függıen helyettesítettük a valódi változókkal, szem 

elıtt tartva, hogy a megalkotott modell „jósága” ne romoljon. Utolsó lépésben 

megpróbáljuk minimálisra redukálni (a legkisebb magyarázó erejő változót elhagyjuk) a 

független változók számát, természetesen a modell „jóságát” itt is szem elıtt tartva. 

 

Az elmondottak alapján meghatároztuk a faktorok értékeit (faktor_1, faktor_2, faktor_3), 

így a független rendszerünket le tudtuk írni ezzel a három változóval. Ezen változók 

segítségével elvégeztük a többváltozós regressziószámítást. 

( ) faktor_3faktor_2faktor_1atottFoglalkoztLn ⋅+⋅+⋅+= 321 βββα   (2) 

Ezzel a három változóval a modell magyarázó ereje 95,8%. Az 6.3. táblázat 

tartalmazza az egyes változókhoz tartozó paramétereket és a szignifikancia szintjüket. 

Ebbıl azt látható, hogy a faktor_3 kilóg a sorból, mert a hozzá tartozó paraméter 

szignifikancia szintje nagyon alacsony, és a hozzá tartozó sajátérték 1-nél kisebb volt, ezért 

a modellünkbıl kihagyjuk. 
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6.3. Táblázat: A lineáris regresszió paraméterei (együtthatói) 

Model  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. Error Beta   

1 (Constant) 5,148 ,019  264,928 ,000 

 faktor_1 ,265 ,020 ,699 13,217 ,000 

 faktor_2 ,261 ,021 ,669 12,641 ,000 

 faktor_3 ,019 ,020 ,051 ,970 ,347 

a  Dependent Variable: LFOG 

Forrás: Saját számítás. 

Az egyes paraméterek értelmezésére nem térünk ki, hiszen erre az elemzés jelen 

fázisában nincs szükségünk, csak a regresszió magyarázó erejét használjuk (�� � 95,8%) 

és „kicseréljük” a faktoranalízisbıl kapott faktorokat a rendszerünk független változóira. 

Azok a változók jöhetnek számításba elsısorban, amelyeknek a kapcsolata a faktorokkal 

erıs volt (6.4. Táblázat). 

 

6.4. Táblázat: Elforgatott faktorok korrelációja az egyes változókkal 

  

Factor 

1 2 3 

LFOLD_RE ,721 ,620 ,045 

LON_EPU ,097 ,641 ,243 

LON_LAK ,544 ,324 ,773 

LOSSZ_TER ,961 ,231 -,149 

LNEP_2008 ,612 ,738 ,223 

LGDP_FO -,203 ,121 ,721 

LUGYIRAT ,604 ,740 ,099 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 5 iterations. 

Forrás: Saját számítás. 

Ez alapján, az eredeti hét független változóból már csak ötöt kell vizsgálni, hiszen a 

másik két változó a faktor_3-al állt kapcsolatban. Ezzel az öt független (logaritmizált) 

változóval elvégeztük a regresszió számítást, természetesen a függı változó a 

foglalkoztatottak számának a logaritmusa. Azt tapasztaltjuk, hogy a regresszió „jósága” 

csak csekély mértékben romlott (�� � 95,6%). A modellbıl a legkisebb magyarázóerejő 

változót ismét megkíséreltük elhagyni. Ez az egyéb önálló épületek száma (Lon_epu) volt. 

A maradék 4 változóra ismét elvégeztük a regressziószámítást és megvizsgáltuk a 

determinációs együttható alakulását. Most sem csökkent a regresszió magyarázó ereje 

túlzottan (�� � 95,5%), tehát indokolt volt az elhagyni kívánt változó kiválasztása. 
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 A maradék négy változóból a legkevésbé szignifikáns és legkisebb magyarázó erıvel bíró 

változót ismét elhagytuk. Eben az esetben ez a változó a földrészletek száma (Lfold_re). 

Utolsó lépésben, a 3 változóra redukált rendszerünkben, ismét elvégeztük a 

regressziószámítást (6.5. Táblázat) és megnéztük, hogyan változott meg a regresszió 

jósága (6.6. Táblázat). 

6.5. Táblázat: 3 változós regresszió paraméterei és szignifikancia szintjük 

 
Forrás: Saját számítás. 

 

6.6. Táblázat: A 3 változós modell magyarázó ereje és szignifikanciája 

 
Forrás: Saját számítás. 

Most sem csökkent a regresszió magyarázó ereje túlzottan (R2
=95,3%), tehát ez a 

változó elhagyható volt. Több változót már nem hagyhattunk el a modellbıl, mert akkor 

jelentısen csökkent volna a regresszió jósága. 

A modellben maradt három változó, a megye összterülete, az éves ügyiratszám és a megye 

népessége segítségével most már felírhattuk a regressziós függvényt: 

( ) ( ) ( ) ( )nep_2008LnugyiratLnterosszLnFoglLn ⋅+⋅+⋅+−= 496,0216,0_282,0109,10    

(3). 

A lineáris regressziót visszaalakítva a 4-es egyenletet kapjuk a logaritmus és az 

exponenciális függvény tulajdonságait felhasználva: 

 

( ) ( ) ( )
496,0216,0282,0109,10 _ nep_2008ugyiratterosszeFogl ⋅⋅⋅=

−  (4). 

-10,109 1,523 -6,638 ,000

,282 ,092 ,256 3,073 ,008

,496 ,154 ,532 3,228 ,006

,216 ,145 ,250 1,489 ,157

(Constant)

lossz_ter

LNEP_ATL

LUGYIRAT

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: LFOGa. 

Model Summaryb

,976a ,953 ,944 ********** ,953 102,371 3 15 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), LUGYIRAT, lossz_ter, LNEP_ATLa. 

Dependent Variable: LFOGb. 
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A megalkotott modell alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy megyei szinten 

összességében a földhivatalok foglalkoztatotti létszámát három tényezı határozza meg.  

Az elsı a megyei népesség (fı), amelynek 1%-os növekedése (nagyságtól függetlenül) 

0,496%-os foglalkoztatotti létszámnövekedést indukál. A második tényezı a megye 

összterülete (négyzetméterben), amelynek 1%-os növekedése a többi változó állandósága 

mellett (nagyságtól függetlenül) 0,282%-os foglalkoztatotti létszámnövekedést 

eredményez. A harmadik tényezı az ügyiratszám (db), mely 1%-os növekedése 

(nagyságtól függetlenül) 0,216%-os foglalkoztatotti létszámnövekedéssel jár együtt.  

A méretgazdaságosság azonban nem az egyes tényezık változására, hanem az összes 

tényezı együttes változására vonatkozó fogalom. Ha a méret egyes elemei növekednek egy 

több dimenzióban mért jelenségnél, de a többi elemei változatlanok, és emellett a költségek 

a kiválasztott szempont szerinti növekedésnél kisebb arányúak, az nem jelenti még a 

méretgazdaságosságot. Ha a méretet csak és kizárólag a regresszióban szereplı magyarázó 

változók egyike képviselné, akkor a vizsgált változók mindegyike szempontjából 

parciálisan (önmagában nézve) a méretgazdaságosságot megállapíthattuk volna. A három 

változó azonban egymással is kapcsolatban áll: nem lehet úgy növelni a megye méretét, 

hogy az ügyiratszám vagy a lakosság száma ne növekedne. Ha mindhárom tényezı 1%-al 

növekszik, akkor a foglalkoztatottak száma 1,00496*1,00282*1,00216=1,00997-val, 

vagyis 0,997%-al növekszik. Ez az eredmény pedig azt jelenti, hogy nincs 

méretgazdaságosság: 1%-os méretnövekedés 1%-os létszámnövekedéssel jár együtt (a 

0,003%-os különbség kerekítési vagy számolási hibahatáron belüli), vagy máshogyan 

kifejezve, kétszer akkor megyében kétszer akkora a foglalkoztatotti létszám. 

Méretgazdaságosság csak akkor lenne, ha a különbözı tényezık egymástól elkülönített 

módon változhatnának. Ez az eredmény azzal a tanulsággal is szolgál, hogy a 

méretgazdaságosságot nem lehet egyetlen szempont szerint megközelíteni. Másrészt az 

esetlegesen nagyobb körzetekkel járó növekvı utazási költségektıl is eltekintettünk a 

modell során, mivel azokat állandónak tekintettük.  

A méretgazdaságosság adott szinten mért hiányából és a korábbi fejezetek területi 

hatékonysági vizsgálataiból érdekes következtetéseket vonhatunk le az elsı hipotézisrıl, 

miszerint térbeli hálózatban mőködtetett közszolgáltatásoknál a méretgazdaságosság 

elınyeinek kihasználását korlátozzák a területi koncentrálódásból fakadó növekvı 

szállítási költségek. Jelen fejezet vizsgálatai szerint nemcsak a szállítási költségek 

korlátozzák a méretgazdaságosságot, mert az már eleve nem létezik a megyei szinten 
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csoportosított adatok alapján (vagyis méretgazdaságosság lehetséges, hogy van, ha 

településszintrıl és háromezernél több körzeti földhivatal szintjérıl kezdenénk a 

vizsgálatokat, de adott aktuális területi szervezıdés esetén már nem mutatható ki).  

A hipotézist tehát egyrészt visszautasítjuk, mert az elsı felében feltételezett 

méretgazdaságosság nem létezik. Másrészt, a korábbi vizsgálatokból következıen a 

második felét elfogadnánk, vagyis ha létezne szervezeti mérethatékonyság, a területi 

koncentráció nagyobb átlagtávolságokat, nagyobb térkapcsolati költségeket és a 

szolgáltatásokhoz való egyenlıtlenebb hozzáférést eredményezne. 

Az eredmények értelmezéséhez még azt a kiegészítést főzzük, hogy ez a megyék 

közötti méretkülönbségeken alapul. A legkisebb és legnagyobb megye közötti különbség 

nagyjából ötszörös (a választott méretmutatótól függıen, többnyire Nógrád a legkisebb, 

Pest a legnagyobb). A megyei szintrıl regionális szintre történı átszervezés az eredmények 

alapján költséghatékonyság szempontjából nem indokolható. Ráadásul, ha a regionális 

szint a megmaradó megyei és országos szint közötti plusz szintet jelent, akkor 

növekedhetnek az adminisztrációs, irányítási költségek is.   

 

 

6.2 A modellbıl számolt és a tényleges létszámadatok összevetése 

 

Ha a modell alapján számolt foglalkoztatotti létszámot kiszámítjuk és ezt 

összehasonlítjuk a tényleges adatokkal, akkor tovább mélyíthetjük az elemzést.  

A különbségek az 6.7. táblázatban és a 6.2. ábrán láthatók. 

 

6.7. Táblázat: Földhivatalok foglalkoztatotti létszámai és a modellbıl számított 
létszámok és eltérések 

Megye Foglalkoztatott Számított 

fogl. 

Eltérés (fı) Eltérés (%) 

Hajdú-Bihar 206 230 -24 -12 

Borsod-Abaúj-Zemplén 270 286 -16 -6 

Heves 123 137 -14 -11 

Gyır-Moson-Sopron 158 170 -12 -7 

Jász-Nagykun-Szolnok 168 178 -10 -6 

Tolna 101 108 -7 -7 

Baranya 153 156 -3 -2 
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Megye Foglalkoztatott Számított 

fogl. 

Eltérés (fı) Eltérés (%) 

Vas 123 124 -1 -1 

Veszprém 160 160 0 0 

Csongrád 174 173 1 1 

Komárom-Esztergom 116 111 5 4 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 240 233 7 3 

Nógrád 100 89 11 11 

Zala 140 128 12 8 

Somogy 169 156 13 8 

Békés 194 175 19 10 

Fejér 196 168 28 14 

Bács-Kiskun 281 251 30 11 

Pest 448 410 38 8 

Forrás: Saját számítás. 

6.2. ábra: Földhivatalok foglalkoztatotti létszámai és a modellbıl számított létszámok 
területi elhelyezkedése 

 
Forrás: Saját szerkesztés. 

 

Az eredményekbıl az látszik, hogy abszolút értékben Pest megyében 38 fıvel 

magasabb a foglalkoztatottak létszáma a modellbıl számoltnál, de arányaiban Fejér 

megyében a legmagasabb, ahol 14 %-os az eltérés. Annak eldöntésére, hogy a 

modellünkön kell-e még változtatni új változók bevonásával, célszerő lenne megvizsgálni, 

hogy azokban a megyékben, ahol magasabb a foglalkoztatottak száma a számítottnál, 
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vajon ennek kimutatható-e valamilyen oka, esetlegesen milyen többletszolgáltatásokat 

végeznek. 

Az tényleges adatokkal összevetve a modellbıl nyert adatokat, néhány újabb kérdés 

merült fel. Az adatok eltérését megpróbáltuk értelmezni, valamint esetleges választ találni 

arra, hogy a földhivatalok közúton történı elérhetısége (térszerkezete) szolgálhat-e 

valamilyen magyarázattal. A láthatatlan2 „érdekek” felkutatását nem célunk és tisztünk 

elvégezni, ezért a lehetséges változók, tényezık hatását igyekeztünk csak felkutatni. 

Elsı megközelítésben az eltérések magyarázatára az lehetne az indok, hogy a modellben 

nem vettük figyelembe az egyes megyék területi struktúráját, csak a nagyságát. A területi 

struktúra alatt azt értjük, hogy hány körzeti földhivatal vagy kirendeltség van, ezek 

megközelíthetısége közúton milyen. Ez azért lehet befolyásoló tényezı, mert egy rossz 

közúthálózattal rendelkezı megye, annak érdekében, hogy a földhivatalok 

megközelíthetısége az egyes településekrıl nagyjából egységes képet mutasson, több 

körzeti földhivatalt, vagy kirendeltséget kell üzemeltessen, így a foglalkoztatottak létszáma 

magasabb lehet, mint egy hasonló területő, de jobb úthálózattal rendelkezı megyéé. 

A korábbi fejezetekben meghatározott távolságokat figyelembe véve a következı 

táblázatban összefoglaltuk azt, hogy a megye lakosainak átlagosan mekkora távolságot kell 

megtenniük közúton (6.8. Táblázat) annak érdekében, hogy eljussanak a lakóhelyükrıl az 

illetékes körzeti földhivatalokhoz.  

Összevetve a modellbıl meghatározott és a tényleges létszámadatok eltérését a megyei 

átlagtávolságok országos átlagától való eltérésével, érdekes eredményeket láthatunk  

(6.3. ábra). Fejér, Bács-Kiskun, Békés és Somogy megyékben a modellbıl számolt értékek 

jóval alacsonyabbak a ténylegesnél és ezzel párhuzamosan az átlagos távolságok is 

nagyobbak az országos átlagnál. Ez azt jelenti, hogy a többletlétszám nem a kirendeltségek 

területi elhelyezkedésének a homogenizálását szolgálja. Ezekben a megyékben az 

indokoltnál több az alkalmazott. 

Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben a modellbıl számolt létszámnál 

alacsonyabb a foglalkoztatottak száma és az átlagos távolságnál nagyobbak a megyei 

átlagtávolságok. Ez azt jelenti, hogy létszámbıvítéssel (új kirendeltségek létrehozásával) 

javítható lenne a körzeti földhivatalok megközelíthetısége. 

 
                                            
2 Minden földhivatal szeretné a dolgozók létszámát növelni, vagy legalábbis a csökkentést 
elkerülni. Vannak olyan földhivatalok, amelyek az érdekeiket valószínőleg jobban tudják 
érvényesíteni és vannak olyanok, amelyek kevésbé jól. 
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6.8. Táblázat: Megyei átlagtávolságok 

Megye Átlag (Km) Szórás (Km) 

Bács-Kiskun megye 18,5 10,0 

Baranya megye 19,1 7,5 

Békés megye 19,5 8,1 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 16,1 7,9 

Csongrád megye 17,3 7,5 

Fejér megye 19,5 8,7 

Gyır-Moson-Sopron megye 15,5 8,0 

Hajdú-Bihar megye 23,5 10,9 

Heves megye 15,9 8,2 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 19,6 7,4 

Komárom-Esztergom megye 16,4 8,9 

Nógrád megye 16,7 7,7 

Pest megye 16,1 7,7 

Somogy megye 19,1 10,1 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 18,8 8,6 

Tolna megye 17,0 6,5 

Vas megye 15,9 7,6 

Veszprém megye 18,7 8,3 

Zala megye 14,0 6,4 

Minimum 14,0 6,4 
Maximum 23,5 10,9 

Forrás: Saját számítás. 

Nógrád, Zala, Pest és Komárom-Esztergom megyék viszonylatában a magasabb 

foglalkoztatottak száma magyarázható a területi struktúrával, azért magasabb, hogy a 

körzeti földhivatalok elérhetısége jobb legyen. Heves, Gyır-Moson-Sopron, Tolna és 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben a foglalkoztatottak száma alacsonyabb, de az átlagos 

távolság is alacsonyabb, ez magyarázható a kedvezıbb területi struktúrával. 

  



 
125 

 

6.3. ábra: A modellbıl meghatározott és a tényleges létszámadatok eltérése a megyei 

átlagtávolságok országos átlagától való eltérések függvényében 

 

Forrás: Saját számítás. 
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7  A földhivatalok mőködésének a hatékonyságvizsgálata 

 

7.1 A hatékonyságvizsgálatban felhasznált alapmutatók 

 

Az elızı fejezetekben a hatékonyságot területileg értelmeztük, a területi 

elhelyezkedésbıl adódó elınyök és hátrányok oldaláról vizsgáltuk meg. Azt feltételeztük, 

hogy a vizsgált egységek azonos szervezeti- vagy munkahatékonysággal látják el a 

feladatukat. Most a földhivatalok területi tagolódását adottnak tekintjük, és ezen belül 

vizsgáljuk a mőködésük hatékonyságát. 

Ahogyan az elméleti összefoglalóban is igyekeztünk megvilágítani, a hatékonyság alatt 

sokan sokféle dolgot értenek. A földhivatalok hatékonyságának területi különbségeit 

vizsgálva a következı dimenziókban gondolkodunk: 

• hatékonyság-eredményesség 

• gazdaságosság-hatékonyság. 

A hatékonyság-eredményesség alatt a munkavégzés (ügyiratok) hatékonyságát és 

minıségét (határidı, fellebbezések) fogjuk érteni, míg a gazdaságosság-hatékonyság alatt a 

források (kiadások, személyi jellegő kiadások) gazdaságos felhasználását. 

A közalkalmazottak és köztisztviselık általában nem a munkájuk eredményére 

koncentrálnak, tehát inkább a végzett munka mennyiségét, mintsem az eredményességet 

tekintik mérvadónak, „aki sokat dolgozik, az jól dolgozik” elv alapján (Boda, 1999).  

A munkavégzés hatékonyságán tehát egyidejőleg két dolgot is értünk. Egyfelıl az 

elvégzett munka mennyiségét, másfelıl a minıségét a lehetı legkisebb ráfordítások 

igénybevétele mellett. Tehát a hatékonyságot nem azonosítjuk teljes egészében az egy fıre 

jutó ügyiratszámmal, mint az elvégzett munka mennyiségével. A minıség1 ebben az 

esetben nehezen megfogható és mérhetı mutató. A kormányzati intézmények és nonprofit 

szervezetek balanced scorecard elemzése alapján erre jó mutatóknak ígérkeznek az 

esetleges reklamációk és a fellebbezések aránya és száma (Boda, 1999). A pontosság és a 

minıség jelen esetben összefonódik. 

                                            
1 A szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzıinek az összessége, amelyek hatással vannak a 
szolgáltatás azon a képességére, hogy kifejezett vagy elvárható igényeket kielégítsen. ISO8402 
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A földhivatalok nem rendelkeznek minıségbiztosítási rendszerrel, ezért nekünk kell 

megalkotnunk a minıség mérıszámait. Igaz, a teljesítményértékelés a fıosztályvezetıi 

szinttıl lefele mőködik, de ezek szubjektív értékítéletek. Több alkalmasnak vélt mutatót is 

megvizsgálunk. Ezek lehetnek a következık: 

• fellebbezések aránya az összes ügyiratból; 

• határidın túli ügyintézés; 

• reklamációk, panaszok; 

• saját hatáskörben elintézett fellebbezések száma és aránya; 

• azon fellebbezések, amelyeket a megye megváltoztat vagy új eljárás lefolytatását 

kéri. 

 

Sajnos a reklamációk és panaszok nyilvántartásához nem fértünk hozzá, így a 

rendelkezésünkre álló adatok alapján a következı mutatókat képeztük:  

• 1 foglalkoztatottra jutó ügyirat, 

• a fellebbezések aránya az összes ügyiratból,  

• a saját hatáskörben elintézett fellebbezések aránya,  

• az elsı fokon megváltoztatott határozatok száma,  

• az egy foglalkoztatottra jutó fellebbezések száma és  

• a másodfokú eljárások aránya. 

 

A képzett mutatók között összefüggést keresve a következık közötti kapcsolatokat 

vizsgáltuk meg: 

• 1 foglalkoztatottra jutó ügyirat és a fellebbezések aránya között, 

• a létszám többlet vagy hiány kapcsolata a fellebbezések arányával, 

• a fellebbezések aránya és az átlagos távolság és a területi jellemzık között, 

• 1 foglalkoztatottra jutó fellebbezések és a területi elhelyezkedés között. 

Ezeken kívül további mutatók között is megvizsgáltuk a korrelációt, amelyek közül az 

érdekesebb eredményeket közöljük majd. 
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7.2 Az ügyiratforgalom vizsgálata 

 

Az ügyiratforgalom a 2007-es és 2008-as évekre vonatkozóan állt rendelkezésünkre, 

havi és megyei bontásban. Az adatokkal kapcsolatban egy kritikai megjegyzéssel kell 

élnünk. Az ügyiratforgalom nyilvántartása a fıszámon iktatott ügyiratokra vonatkozik, egy 

„ügy” esetlegesen több fıszámon is iktatásra kerül, valamint az egyes körzeti és megyei 

szinteken eltérı az ügyiratok fıszámon történı nyilvántartása. A 7.1 táblázat az 

ügyiratforgalom éves darabszámát tartalmazza. Mint látható, az ügyiratforgalom megyei 

szinten eltérı képet mutat (7.1 ábra). 

 

7.1. Táblázat: Ügyiratforgalom megyei bontásban (2007, 2008) 
Megye ügyirat07 ügyirat08 

Bács-Kiskun 208649 221745 
Baranya 107545 97650 
Békés 146557 135865 
Borsod-Abaúj-Zemplén 239522 271146 
Csongrád 153904 175562 
Fejér 128834 115137 
Fıváros 422703 427865 
Gyır-Moson-Sopron 130177 128145 
Hajdú-Bihar 199793 150148 
Heves 125164 100168 
Jász-Nagykun-Szolnok 143513 117524 
Komárom-Esztergom 90900 84049 
Nógrád 70499 68747 
Pest 470115 486099 
Somogy 111290 102266 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 198616 219796 
Tolna 76940 71842 
Vas 136606 100492 
Veszprém 143860 139143 
Zala 106251 99715 
Összesen: 3411438 3313104 

Forrás: FVM2 adatai alapján. 

A legnagyobb ügyiratforgalmat a fıváros és Pest megye bonyolította le. A legkisebb 

ügyiratforgalommal (mindkét évben) Nógrád megye rendelkezett. Megállapítható, hogy az 

éves ügyiratforgalom egyik évrıl a másikra nem változott kiemelkedı mértékben.  

                                            
2 Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
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Az ügyiratforgalom nagyságára vonatkozóan a területi elhelyezkedés új információkat 

nyújthat (7.1. ábra). A fıváros és Pest megye után a nagyobb megyékben tapasztalunk 

magasabb ügyiratforgalmat, de mint látható, nemcsak ez a tényezı befolyásolja annak 

nagyságát. Korrelációs vizsgálatok alapján a megye területén kívül a lakónépesség, a 

földrészletek, önálló lakóépületek, mővelési ágak, üdülıövezetek mind hatással vannak az 

ügyiratforgalomra. 

 

7.1. ábra: A 2008-as ügyiratforgalom területi megoszlása 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés. 

A hatékonyságvizsgálatra, azaz az elvégzett munka mennyiségére fókuszálva 

meghatároztuk az egy foglalkoztatottra jutó ügyiratszámot (7.2. Táblázat, 7.2.-7.3. ábra). 

Az átlagos egy foglalkoztatottra jutó ügyiratszám megyei szinten 785 darab, ugyanez 

országos szinten 941 darab. Ezektıl az értékektıl jelentıs eltérések tapasztalhatók megyei 

szinten. A megyék felében 729 ügyiratnál több jut egy foglalkoztatottra. Ez alapján a 

leghatékonyabb foglalkoztatottak Vas, Pest, Heves, Hajdú-Bihar megyékben vannak, a 

legkisebb hatékonysággal pedig Somogy, Fejér, Baranya és Nógrád megyékben dolgoznak 

a foglalkoztatottak. 
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7.2. Táblázat: Az egy foglalkoztatottra jutó ügyiratszám (2008) 
Megye 1 foglalkoztatottra jutó ügyirat 

Fejér 587 
Somogy 605 
Baranya 638 
Nógrád 687 
Békés 700 
Jász-Nagykun-Szolnok 700 
Tolna 711 
Zala 712 

Komárom-Esztergom 725 
Hajdú-Bihar 729 
Bács-Kiskun 789 
Gyır-Moson-Sopron 811 
Heves 814 
Vas 817 
Veszprém 870 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 916 
Borsod-Abaúj-Zemplén 1004 
Csongrád 1009 
Pest 1085 
Országos átlagos ügyiratszám 941 

Forrás: Saját számítás. 

Természetesen meg kell vizsgálni a foglalkoztatottak létszámának alakulását is 

ezekben a megyékben, hiszen, ha több kisebb földhivatalt vagy kirendeltséget kell 

üzemeltetnie a megyének az egyenlı hozzáférés elve alapján, akkor az egy 

foglalkoztatottra jutó ügyiratszám alacsonyabb és ezért a hatékonyság nem lesz mérhetı 

objektíven ez alapján. 

Nógrád megyében a rendkívül alacsony ügyiratszám (687) mutathatja, hogy itt az 

ügyiratok iktatásában lehetnek eltérések a többi megyétıl, valamint a korábbi 

létszámmodell alapján ebben a megyében több a foglalkoztatott, mint amit a létszám 

modellünkbıl számítottunk, ezért ilyen alacsony az egy foglalkoztatottra jutó ügyiratszám. 

Fejér, Baranya és Somogy megyékben sem túl magas az ügyiratforgalom (587, 638, 605) 

és a számított létszámadatok is alacsonyabbak a ténylegesnél, tehát itt is többen dolgoznak, 

ezért ezekben a megyékben ezért lehet alacsonyabb az egy fıre jutó ügyiratszám. A körzeti 

földhivatalok területi elhelyezkedése alapján sem lehet teljes egészében magyarázni az 

eltéréseket, a három megye területi hatékonysága jelentısen eltér egymástól (94,5%; 

82,9% illetve 91%), azaz a foglalkoztatottak létszáma nem a területi hatékonyság miatt 

magasabb a modellbıl számítottnál. 
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7.2. ábra: Az egy foglalkoztatottra jutó ügyiratszám 

 
Forrás: Saját számítás. 

A magyarázat akkor ebben az esetben is lehet egyfelıl az ügyiratok iktatásában (nem 

egységes iktatás) és a foglalkoztatottak összetételében (osztályvezetık, helyettesek, esetleg 

raktáros, gépkocsiszerelı és vezetı, karbantartó, főtı, stb.), vagy ezekben a megyékben 

ténylegesen nem túl hatékonyan dolgoznak a foglalkoztatottak. 

 
7.3. ábra: Az egy foglalkoztatottra jutó ügyiratszám 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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7.3 A fellebbezések vizsgálata 

 

Az elemzés elsı felében leíró statisztikákkal feltérképeztük a földhivatalokhoz érkezett 

fellebbezések számát és megoszlását. Fontosnak tartottuk megvizsgálni azt, hogy a  

2007-ben benyújtott és iktatott fellebbezésekbıl a következı évre hány folyamatban lévı 

ügy került át. Az elızı évrıl áthozott folyamatban lévı ügyekbıl a 30 napon belüliek is 

fontos információt nyújthatnak. 

A fellebbezések vizsgálatánál Pest megye és Budapest torzító hatását kiszőrtük, így 

összesen 11 729 darab fellebbezés volt az ingatlan-nyilvántartás keretein belül  

(7.3. Táblázat). Megjegyezzük, hogy a fellebbezések nem minden esetben valós 

fellebbezésnek tekinthetıek, olyan esetekben is benyújtanak fellebbezést, amelyek nem a 

földhivatalok hatáskörébe tartoznak, de ezek is iktatva vannak, ám ezeket saját hatáskörben 

hamar elintézik. 

 
7.3. Táblázat: Elızı év végén elintézetlen fellebbezés (2007) 

Megye Elızı év végén elintézetlen Fellebbezés (db) 
Bács-Kiskun 175 
Baranya 332 
Békés 132 
Borsod-Abaúj-Zemplén 346 
Csongrád 1028 
Fejér 205 
Gyır-Moson-Sopron 142 
Hajdú-Bihar 894 
Heves 232 
Jász-Nagykun-Szolnok 385 
Komárom-Esztergom 712 
Nógrád 591 
Pest 166 
Somogy 843 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 105 
Tolna 128 
Vas 314 
Veszprém 406 
Összesen: 11 729 

Forrás: FVM. 

 

A legtöbb elızı év végén elintézetlen fellebbezés (áthozott fellebbezés) Csongrád 

megyében (1028 darab) volt, a legkevesebb pedig Tolna megyében (105 darab).  
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Az áthozott fellebbezések átlagos száma 396 darab. Az átlagot meghaladó megyék 

sorrendben: Zala, Nógrád, Komárom, Szabolcs, Hajdú és Csongrád. Ezek a számok csak 

abszolút számok, így ezeknek az értéke csak jelzés értékő. Érdemesebb azt vizsgálni, hogy 

az összes beérkezett ügyiratból (itt a 2007-es évben iktatott ügyiratokat vesszük alapul, 

hiszen ezekkel kapcsolatosan történtek a fellebbezések) az év végén (következı évre átvitt) 

fellebbezések száma hány ezreléket tesz ki az összes ügyiratforgalomból (7.4. ábra). Az 

ügyiratforgalom az összes fıszámon iktatott ügyirat, így nem csak az ingatlan 

nyilvántartáshoz kapcsolódó, de arányaiban nézve a többi szakosztályé elhanyagolható. 

 
7.4. ábra: 2007-rıl áthozott fellebbezések aránya megyénként 

 

Forrás: Saját számítás. 

 

Az elızı ábrán jól látható, hogy a fellebbezések aránya megyénként elég eltérı képet 

mutat. A következı táblázat (7.4. táblázat) a megyénkénti fellebbezések arányának átlagos 

értékekét, valamint a minimumokat és maximumokat is tartalmazza.  

A fellebbezések feldolgozásának a területén a legnagyobb „lemaradást” Nógrád 

megyében tapasztaljuk, ahol az átlagérték több mint két és félszerese ez az érték. A legjobb 

helyzetben Bács-Kiskun megye van, ahol az átlagos fellebbezés áthozatal az átlagérték 

kevesebb mint egyharmada. A medián értéke 2,015 ezrelék, ami azt jelenti, hogy az 

ügyiratforgalomra jutó fellebbezések száma (áthozott) nem szimmetrikus eloszlást mutat, 

néhány megye kilóg a sorból, a magasabb értékek körül. Az adatok térbeli elhelyezkedését 

vizsgálva (7.5. ábra), az eddigiekhez képest sokkal többet nem lehet elmondani, legfeljebb 
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azt, hogy a legnagyobb lemaradást kis területő megyéknél tapasztaljuk. Baranya és Nógrád 

megye esetén a munkaerı hatékony felhasználása is alacsony (az egy foglalkoztatottra jutó 

fıszámon iktatott ügyiratok száma). 

 

7.4. Táblázat: 2007-rıl áthozott folyamatban lévı fellebbezések aránya 

megyénként  

Megye 2007 összesen ügyirat 
2007-rıl áthozott folyamatban lévı fellebbezések aránya (ezrelék) 

3.1 

Bács-Kiskun 208.649 0,84 

Békés 146.557 0,9 

Vas 136.606 0,94 

Gyır-Moson-Sopron 130.177 1,09 

Tolna 76.940 1,36 

Borsod-Abaúj-Zemplén 239.522 1,44 

Somogy 111.290 1,49 

Fejér 128.834 1,59 

Heves 125.164 1,85 

Veszprém 143.860 2,18 

Jász-Nagykun-Szolnok 143.513 2,68 

Baranya 107.545 3,09 

Zala 106.251 3,82 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 198.616 4,24 

Hajdú-Bihar 199.793 4,47 

Csongrád 153.904 6,68 

Komárom-Esztergom 90.900 7,83 

Nógrád 70.499 8,38 
Minimum 0,84 

Maximum 8,38 

Átlag 3,05 

Medián 2,015 

Forrás: Saját számítás 

 

Az éves ügyiratforgalom és az áthozott fellebbezések közötti korreláció csak gyenge 

(0,2) pozitív irányú kapcsolatot mutatott. A reális elvárás az lett volna, hogy ahol 

magasabb az ügyiratforgalom éves szinten, ott az áthozott fellebbezések száma is 

magasabb, így egy erıs pozitív kapcsolatra számítottunk. Az egyik ok, amit 

feltételezhetünk, az a foglalkoztatotti létszámtól való függés. Ezt megvizsgálva közepes 

erısségő negatív irányú kapcsolatot (-0,318) találtunk a foglalkoztatottak száma és az 

ügyiratforgalom ezrelékében meghatározott áthozott fellebbezések között. Ezt úgy tudtuk 

csak értelmezni, hogy ahol magasabb a foglalkoztatottak száma, ott alacsonyabb a 

következı évre átvitt fellebbezések aránya. Ebbıl viszont az következik, hogy a 
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foglalkoztatottak létszámának csökkentése a minıségi munka rovására menne, tehát 

méretgazdaságosság ebben értelemben nem figyelhetı meg. 

 

7.5. ábra: A 2007-rıl áthozott fellebbezések aránya (ezrelékben) 

 
Forrás: Saját számítás. 

 

Egész mostanáig azt vizsgáltuk, hogy hogyan alakult az összes folyamatban lévı 

fellebbezés az elızı évrıl. Talán ha önmagában végeztük volna a vizsgálatot, akkor fel 

sem tőnt volna az az anomália, amire már utaltunk a határidıs ügyiratokkal kapcsolatosan, 

vagyis hogy némely megyénél a 2008-as beérkezett fellebbezések száma (egész évre) 

alacsonyabb, mint az elızı évrıl áthozottak száma (7.5. Táblázat). Valószínősíthetı, hogy 

nem a 2007 év végén érkezett a sok fellebbezés, ami 2008-ra lecsökkent, hanem inkább 

nagyon sok olyan fellebbezés lehet, ami már nagyon régen folyamatban van.  

A tényleges, harminc napon belüli áthozott fellebbezést a 7.5 táblázat tartalmazza. Ez 

már viszont reális képet mutat a ténylegesen 30 napos határidıben lévı fellebbezésekrıl, 

hiszen arányos az éves fellebbezések számával. Természetesen azért itt is tapasztalható 

eltérés az egyes megyék esetén (7.6. ábra). A legtöbb 30 napos határidıben lévı 

fellebbezés Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékben 

volt, ezekre majd késıbb visszatérünk. Az adatokból további következtetések levonását 

nem látjuk indokoltnak, a nagyon alacsony értékek miatt. 
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7.6. ábra: Az áthozott 30 napos fellebbezések aránya az egész évi fellebbezésekhez 

képest (%) 2008 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Az elemzések további részében az elintézendı fellebbezéseket az elızı évrıl áthozott  

(30 napos) fellebbezések és a tárgyévben érkezett fellebbezések összegeként fogjuk 

értelmezni.  

 

A 2008-as évre viszonylag több adat állt rendelkezésünkre (7.5. Táblázat), így 

módunkban állt különbözı mutatókat elıállítani. Az elemzést viszont nehezíti, hogy nem 

állt rendelkezésünkre a 2008-as foglalkoztatotti létszám. Ezt úgy próbáltuk meg áthidalni, 

hogy kétféle helyettesítı létszámadattal is dolgoztunk. Mindkettınek van létjogosultsága. 

Az elsı lehetséges adatsor a 2007. évi létszámadatok, hiszen feltételezhetjük, hogy nagy 

létszámleépítések nem történtek a földhivataloknál, a másik lehetséges eset, hogy a 

korábban elıállított modellünk alapján (ügyiratforgalom, népesség és terület nagyság 

alapján) 2008-ra számított létszámadatokat használjuk. A 2007-es foglalkoztatott létszámai 

és a 2008-ra számított létszám adatai között a korrelációs kapcsolat nagyon szoros 

(+0,965), így bármely létszámadattal dolgozhattunk. 
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7.5. Táblázat: 2008. évi adatbázis a fellebbezésekkel kapcsolatosan az ingatlan 
nyilvántartás keretei között 

Fellebbezés 

Elızı év 
végén 

elintézetle
n 

Elızı év 
végén 

elintézetlen 
30napos 

Érkezett 
Saját 
hat. 

elintézve  

Az 
eljárás 
megsz
üntetés

e 

Megye  

helyben
hagy. 

megváltoztat. 
megsemm. 

és új 
eljárás. 

határidıben 
elintézetlen 

összes 
elintéze

ndı 

 3.1 3.2 3.4 3.51 3.5 3.6 3.7 3.8 3.3 
Baranya 332 20 155 2 4 142 12 2 13 175 
Bács-K. 175 10 364 121 35 134 33 13 29 374 
Békés 132 10 163 44 4 100 13 9 3 173 

Borsod-A-Z 346 54 417 84 8 312 25 22 20 471 
Csongrád 1028 74 279 43 26 177 51 34 22 353 

Fejér 205 21 162 24 30 63 16 33 17 183 
Gyır-M-S. 142 30 125 0 2 123 7 10 13 155 
Hajdú-B. 894 74 210 104 4 115 14 14 33 284 

Heves 232 19 103 25 8 55 6 6 22 122 
Jász 385 24 288 82 23 154 19 16 19 313 

Komárom-E. 712 70 179 80 5 86 13 8 57 249 
Nógrád 591 30 157 23 38 72 18 5 31 187 
Somogy 166 9 275 80 20 135 26 12 11 284 

Szabolcs-Sz-
B. 

843 76 187 67 1 109 11 20 55 263 

Tolna 105 3 87 9 18 19 5 35 4 90 
Vas 128 7 147 2 16 113 4 7 12 154 

Veszprém 314 23 529 216 9 281 8 15 23 552 
Zala 406 25 418 27 8 338 19 25 26 443 
átlag 396  236 57 14 140 17 16 23 268 

Minimum 105  87 0 1 19 4 2 3 90 

Maximum 1028  529 216 38 338 51 35 57 552 

Forrás: FVM. 

 

Elıször megvizsgáltuk az abszolút adatokat. A legtöbb fellebbezés, szám szerint 529 

darab, Veszprém megyében érkezett, ez az átlagérték kétszerese. A legkevesebb 

fellebbezés Tolna megyében volt, ez 87 darabot jelent, ami az átlagérték harmada. 

Önmagában most sem mondhat sokat ez az adat, ezért inkább azt vizsgáltuk, hogy az 

összes ügyiratból a fellebbezések száma mekkora arányt képvisel.  

A 7.7. ábrán jól látható, hogy Veszprém, Zala és Somogy megyékben kiugróan magas 

ez az érték, az országos átlag több mint kétszerese. Veszprém és Somogy megyében a 

létszámadatokra alkotott modellhez képest létszámhiány, Zalában létszámtöbblet 

figyelhetı meg, 12 fıvel (8%-al), ezért a foglalkoztatottak létszáma nem ad magyarázatot 

erre, pedig elméletileg a létszámhiány miatti túlterheltség ronthatja a munka minıségét, 

ezzel növelve a fellebbezések arányát. Az ügyiratforgalom nagyságával sem tudtuk 

magyarázni a kiugró értékeket, hiszen ebben a két megyében az egy fıre jutó ügyirat az 

országos átlag körül van (Zalában alacsonyabb, Veszprémben egy kicsit magasabb).  
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7.7. ábra: 2008-ban érkezett fellebbezések aránya megyénként 

 
Forrás: Saját számítás. 

 

Tehát ez alapján három magyarázat lehetséges. Az egyik az, hogy ezekben a megyében 

sokkal több a nem „tényleges” fellebbezés. A második magyarázat alapján a munka 

minısége alacsonyabb szinten van ebben a két megyében, a harmadik szerint pedig a 

Balatonnal és a balatoni üdülıkkel kapcsolatos a magas fellebbezési arány. Személyes 

interjúk alkalmával nem kaptunk olyan információt, amely alapján magyarázni lehetne a 

Balatonnal és az üdülı jelleggel a fellebbezések magas számát, de nem zárható ki ez a 

lehetıség sem. Ez alapján a leghatékonyabban, a minıség oldaláról nézve, Szabolcs-

Szatmár-Bereg, Gyır-Moson-Sopron, valamint Heves megyében végzik a munkájukat, itt 

1% alatt van a fellebbezések aránya az összes ügyiratból. Legrosszabbnak mondható a 

hatékonyság Veszprém és Zala megyékben, itt ez az arány meghaladja a 3,5%-ot. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Gyır-Moson-Sopron megyében a legalacsonyabb a 

fellebbezések aránya. Mindkét megyében az egy fıre jutó ügyirat magasabb az országos 

átlagnál. A létszám modellünk szerint vizsgált létszámok alapján Gyır-Moson-Sopron 

megyében alacsonyabb, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében magasabb a tényleges 

létszám. Ezen megállapításokból arra a következtetésre juthatunk, hogy a fellebbezések 

aránya csak csekély mértékben függhet a foglalkoztatottak létszámtöbbletétıl vagy 
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hiányától, vagyis a munka minıségét nem lehet egyértelmően a túlterheltségre 

visszavezetni. 

 
7.8. ábra: Fellebbezések aránya az összes ügyiratból 2008-ban megyénként 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A munka minıségét jellemezheti továbbá a saját hatáskörben elintézett ügyiratok 

száma vagy aránya és ezen túl még az eljárás megszüntetése lehet mérvadó.  

A fellebbezéseket a körzeti földhivatalok saját hatáskörben is elintézhetik, határozataikat 

kijavíthatják, kiegészíthetik, módosíthatják és visszavonhatják (Inytv. 54.§ és Ket. (2004. 

évi CXL.tv.) 103.§). 

Saját hatáskörben elintézettek azok az ügyiratok, amelyeket egyrészrıl a 

foglalkoztatottak „rontottak el”, illetve azok, amelyekhez a fellebbezésben új okiratokat 

mellékeltek vagy a földhivatal nem is illetékes az ügyben. Tehát ezzel sem lehet 

egyértelmően mérni a munka minıségét. 

A vizsgálatok elsı lépéseként megnéztük, hogy melyik megyében hogyan alakult a 

saját hatáskörben elintézett fellebbezések száma és aránya (7.9. ábra). 
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7.9. ábra: Saját hatáskörben elintézett fellebbezések száma (db) megyénként 

 

Forrás: Saját számítás. 

Mint a grafikon is jól látszik, az egyes megyék gyakorlata jelentısen eltér egymástól.  

A legtöbb saját hatáskörben elintézett fellebbezés Veszprém megyében van, a legkevesebb, 

vagyis egyáltalán nem volt Gyır-Moson-Sopron megyében. Személyes interjúból az derült 

ki, hogy Gyır-Moson-Sopron megyében az a gyakorlat, hogy minden fellebbezést 

továbbküldenek a megyei szintre. A sorban a legkevesebb saját hatáskörben elintézett 

fellebbezéssel következik még két megye, Vas és Baranya a maga 2-2 darab 

fellebbezésével. Az országos átlag (Budapest és Pest megye nélkül) 54 darab.  

Az eredmények mindenképpen figyelmet érdemelnek, hiszen elég nagy különbségek 

tapasztalhatóak a fellebbezések kezelése területén. Természetesen most is megvizsgáltuk, 

hogy a beérkezett fellebbezések számához képest mekkora a saját hatáskörben elintézett 

fellebbezések aránya (7.10.-7.11. ábra).  
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7.10. ábra: A saját hatáskörben elintézett fellebbezések aránya a tárgyévben érkezett, 

valamint az elintézendı fellebbezések arányában 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés.  

 

A saját hatáskörben elintézett fellebbezések átlagos aránya 22%, a megyék felében 

ennél az értéknél magasabb, a másik felében alacsonyabb ez az arány. A megyék középsı 

50%-a a 10%-33% sávban van. Vizsgálatunkat a két szélsıséges csoportra koncentráltuk. 

Felvetıdött a kérdés, hogy vajon hogyan lehet, hogy némely megyében a saját hatáskörben 

elintézett fellebbezések aránya 10% alatt van, a másik csoportban pedig 36% és 50% 

között. A jelenség magyarázatára két dolog jöhet szóba. Azokban a megyékben, ahol a 

saját hatáskörben elintézett fellebbezések aránya alacsony, ott a foglalkoztatottak nagyon 

körültekintıen végzik a munkájukat, határozataik kijavítására, kiegészítésére, módosítására 

és visszavonására nincs szükség, így szinte minden fellebbezést továbbítanak a megyének. 

A másik lehetıség pedig az, hogy minden fellebbezést továbbküldenek a megyének, mint 

Gyır-Moson-Sopron megyében.  

A megyék másik csoportjában, ahol magas ez az arány, viszont lehet, hogy a körzeti 

földhivatalok megpróbálnak minden fellebbezést saját hatáskörben elintézni. Ennek a 
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vizsgálatára talán a fellebbezések aránya is fényt deríthet, ha nem, akkor meg kell 

vizsgálni, ezeknél a megyéknél a megyei szinten mi történik a fellebbezéssel. 

 

7.11. ábra: A saját hatáskörben elintézett fellebbezések aránya a tárgyévben 

érkezettekbıl 

 
Forrás: Saját szerkesztés. 
 

A vizsgálat következı lépésében ezért megnéztük, hogy mi történik a megyénél a 

fellebbezésekkel (7.12.-7.13. ábra). A megyei földhivatal az elsıfokú határozatot 

megsemmisítheti és új eljárást írhat elı, vagy az elsıfokú határozatot megváltoztathatja, de 

akár helyben is hagyhatja. Minket lényegében a megváltoztatott és új eljárásra kötelezett 

fellebbezések érdekeltek, hiszen ezekben az esetekben merülhet fel az, hogy a 

foglalkoztatottak tévedtek. 

Érdekes képet mutat a grafikon, hiszen kiugróan „rossz” statisztikával bír Tolna 

megye, de Fejér és Csongrád megyében is ez az érték 30% fölött van (megváltoztat vagy új 

eljárásra kötelez). A legjobban teljesítı megye Veszprém, Vas és Baranya. Ebben az 

esetben viszont nem igazán találunk összefüggést a saját hatáskörben elintézett ügyek 

aránya és a másodfokú eljárások között. A jól teljesítık között találunk alacsony és magas 

saját hatáskörben elintézett ügyiratarányú megyét is (Baranya, Vas alacsony, Veszprém 

magas), a rosszul teljesítı megyék saját hatáskörben elintézett fellebbezéseik aránya 

viszont mind az átlagérték (10-12%) körül vannak.   
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7.12. ábra: A megyei földhivatalok eljárásai 

 
Forrás: Saját számítás. 

 
Baranya és Vas megyében alacsony a saját hatáskörben elintézett fellebbezés, hiszen 

körültekintıen végezték a munkájukat, így a másodfok is javarészt helybenhagyta 

határozataikat. Veszprém megyében viszont valószínőleg kevésbé körültekintıen jártak el, 

de a fellebbezések nagy arányát saját hatáskörben rendezték és a megyei szintre továbbított 

határozatokat a megye már szinte mind helyben is hagyta. 

 
7.13. ábra: A megyei földhivatalok eljárásai területi elhelyezkedésük alapján 

 

Forrás: Saját számítás. 
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További érdekesség, hogy ezekben a megyékben a modellünk által meghatározott 

létszámokkal mőködnek a földhivatalok. Tolna megyében a létszám viszont alacsonyabb a 

modellbıl meghatározottnál, Fejér megyében jóval magasabb, Csongrádban megfelelı. 

Ebbıl ismételten arra következtetünk, hogy önmagában a létszámtöbblet nem vonja maga 

után a minıségi munkát, vagyis a létszámhiányos földhivatalokban automatikusan nem 

alacsonyabb a munkavégzés minısége.  

 

 

7.4 Az egyes tényezık közötti kapcsolatok vizsgálata 

 

Az elızı részekben megvizsgált mutatók elemzését folytatva arra kerestük a választ, 

hogy az elvégzett munka minısége, amit a fellebbezésekkel próbáltunk meg jellemezni, 

vajon milyen változókkal áll szignifikáns kapcsolatban. A legegyszerőbb módszer ennek 

kiderítésére a korrelációs kapcsolatok vizsgálata. A vizsgálatból csak azokat a változókat 

emeltük ki, amelyek nem triviális kapcsolatot mutatnak, valamint azokat, amelyeket 

relevánsnak vagy érdekesnek tartottunk. A vizsgálatba bevont változókat a mellékletben 

külön részletezzük. 

Az elemzést azzal kezdtük, hogy megvizsgáltuk, hogy a fellebbezések aránya az összes 

fıszámon iktatott 2008-as ügyirathoz képest mely változókkal áll szignifikáns 

kapcsolatban. Az eredmények alapján erıs vagy közepes kapcsolatot nem lehetett 

kimutatni egyik általunk vizsgált mutatóval sem. Gyenge sztochasztikus kapcsolatként 

lehet értelmezni az eredményeket, mivel abszolút értékben a korrelációk nem haladják meg 

a 0,3-et (7.6. Táblázat). Az 5%-os szignifikancia szintet elérı mutatók esetén negatív 

irányú kapcsolatot tapasztaltunk.  

 

7.6. Táblázat: Korrelációs kapcsolatok a fellebbezések arányával 

Kapcsolat a változókkal Kapcsolat erıssége és iránya 
Foglalkoztatottak száma -0,28 
1 foglalkoztatottra jutó ügyirat -0,17 
(megváltoztat+új eljárásra kötelez)/fellebbezések -0,3 

Forrás: Saját számítás. 
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A foglalkoztatottak számával kapcsolatban ezt úgy tudjuk értelmezni, hogy a 

foglalkoztatottak számának abszolút növekedésével ez az arány csökken, ez azt jelentené 

ebben az esetekben, hogy a „tudás” felhalmozódhat a földhivataloknál, tehát több 

foglalkoztatott önmagában már egy nagyobb tudáspotenciállal rendelkezik.  

A létszámadatokat tovább vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a tényleges és a modell alapján 

meghatározott létszám eltérések növekedésével, azaz ha a modellnél több az alkalmazottak 

száma, akkor a fellebbezések aránya is magasabb. A kelleténél több foglalkoztatott tehát 

nem jár együtt az ebben az értelemben (fellebbezések aránya) értelmezett minıségi 

munkával. 

A másik vizsgált változó, a foglalkoztatottak leterheltsége, amit az egy 

foglalkoztatottra jutó ügyirattal tudtunk a leginkább azonosítani, rontja a munka minıségét 

(negatív irányú kapcsolat). Mivel viszont a korreláció a két változó között gyenge (0,17), a 

többi korrelációs együtthatót is figyelembe véve, nem tekinthetı relevánsnak.  

Gyenge negatív kapcsolatot találtunk a fellebbezések aránya és a megyei szinten ebbıl 

megváltoztatatott vagy új eljárásra kötelezett határozatok aránya között. Ezt úgy lehet 

interpretálni, hogy a fellebbezések aránya nagyjából állandó megyei szinten, ha ez az arány 

nı, akkor ezekbıl egyre kevesebbet kell megváltoztatni vagy újból lefolytatni megyei 

szintő döntés alapján, tehát ezeket tekinthetjük az indítványozók „hibájának”. Ebbıl 

megint az következik, hogy önmagában a fellebbezések aránya nem lehet mérvadó az 

elvégzett munka minıségére vonatkozóan. 

A munka minıségét jellemezheti a saját hatáskörben elintézett fellebbezések aránya.  

A körzeti földhivatal a határozatát kijavíthatja, kiegészítheti, módosíthatja és 

visszavonhatja. Ezek azok az ügyiratok, amelyeket egyrészrıl a foglalkoztatottak 

„rontottak, tévesztettek, néztek” el, illetve azok, amelyekhez a fellebbezésben új okiratokat 

mellékeltek vagy nem is illetékes a földhivatal a fellebbezés tárgyában. Az utóbbi 

lehetıség azt is jelenti, ezzel az aránnyal sem lehet egyértelmően mérni a munka 

minıségét.  

A korrelációs kapcsolatokat tekintve, a saját hatáskörben elintézett fellebbezések aránya 

pozitív irányú gyenge (közepes) kapcsolatban (7.7. Táblázat) van a foglalkoztatottak 

számával, az ügyiratok számával. Az elsı két változóval a kapcsolatot egyben kell 

vizsgálnunk, hiszen a foglalkoztatottak létszámát leíró függvény egyik változója az 

ügyiratszám.  
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7.7. Táblázat: Korrelációs kapcsolatok a saját hatáskörben elintézett fellebbezések 
arányával 

Kapcsolat a változókkal Kapcsolat erıssége és iránya 
Foglalkoztatottak száma +0,37 
Ügyiratszám +0,3 
Egy foglalkoztatottra jutó 
ügyirat 

+0,05 

Forrás: Saját számítás. 

 
A saját hatáskörben elintézett fellebbezések aránya, mint azt már korábban is 

említettük, függ a földhivatalok ügykezelési gyakorlatától is. Ezt is figyelembe véve rögtön 

következik, hogy a nagyobb mennyiségő ügyiratforgalom esetén, a saját hatáskörben 

elintézett fellebbezések aránya magasabb. Ezt úgy tudtuk értelmezni, hogy egy határon túl, 

a fellebbezések nem valósak, azaz olyan esetekben is fellebbezéseket nyújtanak be, amikor 

a földhivatalok nem is illetékesek. A földhivatalok ezekben az esetekben is iktatják a 

fellebbezéseket (személyes interjúk alapján). Mivel az egy foglalkoztatottra jutó ügyirattal 

a korrelációs kapcsolat szinte nulla (független), ezért nem következtethettünk arra, hogy az 

ügyiratszám növekedése automatikusan a munka minıségének a rovására megy.  

A korábban konstruált létszámmodellel összevetve az eredményeket, azt tapasztaltuk, hogy 

azokban a megyékben, ahol az indokoltnál több munkavállaló dolgozik, ott a saját 

hatáskörben elintézett fellebbezések aránya nı (a valós rontott és nem valós fellebbezések 

együtt), tehát demoralizálhatják egymást a foglalkoztatottak (sok bába közt elvész a 

gyermek).  

Az egy foglalkoztatottra jutó fellebbezés lehetne egy jól értelmezhetı mutató, a munka 

minıségére vonatkoztatva. Elvárásainkkal ellentétben, az egy foglalkoztatottra jutó 

ügyirattól lényegében független (7.8. Táblázat) az egy alkalmazottra jutó fellebbezések 

száma, így a túlterheltség nem lehet tényezıváltozó a munka minıségére vonatkozóan.  

 
7.8. Táblázat: Korrelációs kapcsolat az egy foglalkoztatottra jutó fellebbezéssel 

Kapcsolat a változókkal Kapcsolat erıssége és iránya 
(megváltoztat vagy új eljárás)/fellebbezés -0,33 
(megváltoztat vagy új eljárás)/helybenhagy -0,29 

egy foglalkoztatottra jutó ügyirat 0,00 

Forrás: Saját számítás. 
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Ismét azt tapasztaljuk, hogy az egy foglalkoztatottra jutó fellebbezés és a megyei 

szinten megváltoztatott vagy új eljárás lefolytatására kötelezett ügyiratok aránya a 

megyében érkezettek arányában változók között negatív irányú (gyenge) kapcsolat van. 

Ezt úgy lehet értelmezni, hogy minél több az egy foglalkoztatottra jutó fellebbezés, az 

ezekbıl megyei szintre továbbküldött fellebbezésekben a körzeti földhivatalnak adnak 

igazat, tehát ismét a nem „valós” fellebbezésekhez jutottunk el. Tehát a saját hatáskörben 

elintézett fellebbezések aránya független a foglalkoztatottak túlterheltségétıl. 

A megye megváltoztatja a körzeti földhivatal határozatát vagy új eljárásra kötelezi a 

körzeti földhivatalt. Ezeket az eseteket a megyéhez továbbított fellebbezésekhez képest 

vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy szinte minden mutatóval (a nem közöltekkel is) negatív 

irányú korrelációt mutat (7.9. Táblázat). A most meghatározott korrelációs együtthatók 

nem hordoznak új információ tartalmat az elızıekben említettekhez lépest. 

 

7.9. Táblázat: A megye megváltoztatja vagy új eljárásra kötelezi a körzeti 
földhivatalt korrelációs kapcsolatai 

Kapcsolat a változókkal Kapcsolat erıssége és iránya 
Egy foglalkoztatottra jutó 
ügyirat 

-0,31 

Egy foglalkoztatottra jutó 
fellebbezés 

-0,33 

fellebbezés/összes ügyirat -0,30 
sajáthatáskörben/elintézendı -0,24 

Forrás: Saját számítás. 

 
Azt ismételten elmondhatjuk, hogy az ügyiratszám abszolút és relatív változása, 

valamint a fellebbezések abszolút és relatív változása ellentétes a megyei szinten 

megváltoztatott, vagy új eljárásra kötelezett ügyiratok arányával. Mindebbıl viszont azt a 

következtetést lehet levonni, hogy a munka minıségének a vizsgálatára a megyei szinthez 

érkezett fellebbezések vizsgálata nem alkalmas, többek közt mert arányuk nagyon alacsony 

az összes ügyirathoz és a fellebbezésekhez képest (persze ez összességében azt jelenti, 

hogy minıségi munkát végeznek). Ez alapján tehát a megyei szinten a körzeti 

földhivatalok által hozott elsıfokú határozatokat megváltoztatják vagy új eljárás 

lefolytatására kötelezik ıket független a fellebbezések összes beérkezett ügyirati arányától. 
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7.5 Hatékonyság (gazdaságosság) a gazdálkodás tükrében 

 

Egész mostanáig a munka hatékonyságának a vizsgálatát próbáltuk meg elvégezni. 

Elıször az elvégzett munka mennyiségével azonosítottuk a fogalmat. A rendelkezésre álló 

adatok alapján pontosítottuk, és a fellebbezések számával, arányával és kezelésével 

igyekeztünk jellemezni a munka hatékonyságát. A vizsgált mutatók mindegyikérıl 

kiderült, hogy nem lehet egyértelmően a munkavégzés hatékonyságával azonosítani. 

Ennek részben az az oka, hogy különbözı megyékben más-más a fellebbezések 

kezelésének a gyakorlata, tehát az adatok jellegébıl fakadó térbeli összehasonlíthatósági 

problémával állunk szemben. Másrészt ennek kapcsán az adatok értelmezésével 

kapcsolatos óvatosságra is figyelmeztetnünk kell: bármilyen teljesítmény vagy minıség 

mérıszám meglehetısen értéktelen, amennyiben a szélesebb kontextusából kiragadva, az 

adatra vonatkozó minıségi háttérinformációk nélkül vizsgáljuk. 

Folytatva a gondolatmenetet áttérünk annak a vizsgálatára, hogy vajon „milyen áron” 

lehet biztosítani a munka hatékonyságát. A földhivatalok bevételeit, kiadásait, személyi 

jellegő kiadásait fogjuk áttekinteni az éves beszámolók alapján, valamint megpróbáljuk 

feltárni kapcsolataikat a korábban vizsgált mutatókkal. Felvetıdik a kérdés, hogy vajon a 

létszámadatokon kívül van-e más, például teljesítménymutató, amelynél a 

méretgazdaságosság tetten érhetı a rendelkezésre álló adatok alapján? Van-e kapcsolat a 

személyi jellegő kiadások és a fellebbezések között, vagy esetlegesen valamilyen területi 

jellemzıvel?  

A megyei földhivatal jogi személy, önálló gazdálkodási jogkörő központi költségvetési 

szerv, megyei szakigazgatási intézmény (jelenleg a megyei kormányhivatalok alá vannak 

besorolva). Alaptevékenységén kívül a megrendelık részére egyéb – földhivatali alapító 

határozat által megengedett – szolgáltató tevékenységet is végezhet, ha hatósági 

feladatainak ellátása ezt lehetıvé teszi.  

A kiadások és a bevételek nagyságának vizsgálatával kezdtük az elemzést (7.14. ábra). 

Mivel a földhivatalok nem profitorientált szervezetek, ezért a kiadási és a bevételi oldal 

általában jó közelítéssel megegyezik (bevételnek tekintettük a költségvetési támogatásokat 

is). 

  



 

7.14. ábra: A bevételi és a kiadási oldal megyénként (millió forint

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

7.15. ábra: A körzeti földhivata

Forrás: Saját szerkesztés. 
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és a kiadási oldal megyénként (millió forint). 

A körzeti földhivatalok kiadási oldala megyénként (ezer forint)
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7.16. ábra: A körzeti földhivatalok bevételi oldala megyénként (ezer forint). 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

A legnagyobb bevétel és kiadás Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén és  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben volt. A 7.15.-7.16. ábrát tekintve reális 

következtetésnek tőnik az, hogy a megye nagysága fontos szerepet játszik a bevételek és a 

kiadások alakulása területén. 

 

A bevételi és a kiadási oldal a várakozásoknak megfelelıen alakult, megyei szinten 

nincs jelentıs eltérés a kettı között (7.17. ábra). 
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7.17. ábra: A körzeti földhivatalok bevételi és kiadási oldalának a különbsége. 

 
Forrás: Saját szerkesztés. 
 
7.18. ábra: Az összes bevétel százalékos eltérése a kiadásoktól. 

 

Forrás: Saját számítás. 

Három megyénél tapasztaltunk nagyobb kiadást, mint bevételt. Ezek a megyék Heves, 

Borsod-Abaúj-Zemplén és Zala, amelyek további vizsgálatára késıbb kitérünk. A megyék 

többségében a bevételi és a kiadási oldal szinte megegyezik (7.18.-7.19. ábra), maximum  
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4%-al magasabb a bevételi oldal, mint a kiadási oldal. Ezekben az esetekben ez többek 

közt a kötelezettségvállalások miatt fordulhat elı.  

 

7.19. ábra: Az összes bevétel a kiadások százalékában megyei szinten 
 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

A bevételi és kiadási oldal megyei szinten hasonló képet mutat. A pontosabb 

következtetések érdekében megvizsgáltuk, hogy mely változókkal áll szignifikáns 

korrelációs kapcsolatban a kiadási és a bevételi oldal. A bevételi és a kiadási oldal eltérései 

minimálisak, hiszen a földhivatalok nem profitorientált vállalkozások, így jó közelítéssel 

elmondható, hogy amennyi bevételük van, azt mind fel is használják különbözı célokra. 

Ezért a további vizsgálatokban a bevételi oldalt fogjuk vizsgálni, hiszen a földhivatalok 

gazdasági helyzetérıl ez ad reális képet, mert a kiadásuk ettıl függ. Az eredményeket a 

7.10. táblázat tartalmazza. 
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7.10. Táblázat: Korrelációs kapcsolatok a földhivatalok bevételeivel és megfigyelt 

szignifikancia szintjük 

Változók 
Szignifikancia 

szint 
Korrelációs 
együttható 

Kapcsolat értékelése 

Foglalkoztatott 0,0% 0,943 pozitív, erıs, szignifikáns 
Becsült foglalkoztatott 0,0% 0,927 pozitív, erıs, szignifikáns 
Megye népesség 0,0% 0,908 pozitív, erıs, szignifikáns 
Földrészletek 0,0% 0,881 pozitív, erıs, szignifikáns 
Megye területe 0,0% 0,865 pozitív, erıs, szignifikáns 
Iktatott ügyirat 0,0% 0,830 pozitív, erıs, szignifikáns 
Adófizetık 0,0% 0,786 pozitív, erıs, szignifikáns 
Önálló lakások 1,2% 0,528 pozitív, közepes, szignifikáns 
Önálló épületek 3,5% 0,433 pozitív, közepes, szignifikáns 

Forrás: Saját számítás. 

Mint ahogy a korrelációs táblázat is mutatja, a földhivatalok bevételei nagyon sok 

változóval állnak pozitív erıs kapcsolatban. Ezek közül könnyen értelmezhetı a népesség, 

azaz az ellátottak számával és a megye területével a pozitív erıs kapcsolat. A földrészletek, 

az önálló épületek és lakások száma a megye területével szoros kapcsolatban van, de nem 

determinisztikus. Az adófizetık száma viszont a népességgel mozog együtt. Ami meglepı, 

hogy az ügyiratszámmal a kapcsolat gyengébb, ami annak tulajdonítható, hogy a bevételek 

nem feltétlenül az ügyirathoz kapcsolhatóak. Fontos megjegyezni, hogy a legszorosabb 

kapcsolat a foglalkoztatottak számával tapasztalható, valószínőleg a bevételeken keresztül 

határozzák meg az alkalmazottak számát.  

 

7.6 Empirikus függvény keresése a bevételi oldal leírására 

 

A földhivatalok bevételeinek elırejelezhetısége fontos szerepet tölthet be az 

elıirányzott költségvetési befizetések meghatározására vonatkozóan. Ennek érdekében 

kísérletet tettünk egy függvény meghatározására, amely segítségével jó közelítéssel 

meghatározható lehet ez az érték. Elsı lépésként meg kellett vizsgálni, hogy mely 

változókkal áll szignifikáns kapcsolatban és milyen közöttük a kapcsolat (illesztett 

regressziós görbék jósága), majd ez alapján a függvény jellege meghatározható volt.  

A vizsgálatok azt igazolták, hogy minden változó esetén a lineáris kapcsolat volt a 

legjellemzıbb. Ezért a földhivatalok bevételeit, mint függı változót, a vizsgált korrelációs 



 
154 

kapcsolatok és az illesztett görbék jósága alapján, a független változók lineáris 

kombinációjaként lehet felírni (többváltozós lineáris függvény). 

Tehát a keresett függvény:  

( ) n21 210 váltbváltbváltbbybevétel n ⋅++⋅+⋅+= L  

ahol a bi-k a regresszió paraméterei, válti pedig az i-edik független változó. Az SPSS 

program segítségével egy többváltozós lineáris regressziót végeztünk el. A függı 

változónk a kiadás és bevétel átlaga volt, a független változókat a korábban meghatározott 

korrelációs kapcsolatok szignifikanciája alapján vontuk be. Így egy 6 magyarázó változós 

lineáris regresszióval indítottuk az elemzést. (7.11. Táblázat).  

 

7.11. Táblázat: A 6 magyarázó változós lineáris modell összefoglaló táblázata az 
SPSS modulból 

 

Forrás: Saját számítás. 

 

7.12. Táblázat: A lineáris regresszió paraméterei és szignifikancia szintjük 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 114762,320 91241,014   1,358 ,234 

  a07fold_re ,711 ,553 ,266 1,357 ,203 
  a09on_lak -5,823 2,122 -,442 -2,736 ,018 
  a10ossz_ter 5,037E-05 ,000 ,275 1,696 ,118 
  a11nep07 1,984 ,659 ,887 3,010 ,011 

  a14adofiz_fo 3,296 2,084 ,389 1,581 ,142 

  a32ügyirat07 -3,032 1,278 -,477 -2,377 ,037 

a  Dependent Variable: a03össz bev 
 

 
Forrás: Saját számítás. 

Model Summary

,973a ,946 ,916 84856,57317
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), a32ügyirat07, a09on_lak,
a10ossz_ter, a07fold_re, a14adofiz_fo, a11nep07

a. 
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Az egyváltozós regressziós modellekhez képest, amelyeknél a kapcsolatot, illeszkedést 

vizsgáltuk, a 6 magyarázó változós lineáris modell esetén jóval nagyobb a magyarázó erı  

(a többváltozósnak van létjogosultsága). A modellbıl, az alacsony szignifikanciájú 

paraméterekhez tartozó változókat rendre elhagytuk, természetesen a modell magyarázó 

erejét folyamatosan monitoroztuk. Ennek a folyamatnak a végére három magyarázóváltozó 

maradt bent a regressziós modellben. Ezek a következıek: 

• Terület nagysága; 

• Megye lakossága; 

• Ügyiratforgalom. 

Ez a három magyarázó változó alkalmas arra, hogy a modell segítségével leírja a bevételi 

és kiadási oldal átlagát, a regresszió magyarázó ereje 90,5% 

7.13. Táblázat: A négyváltozós regressziós modell összefoglaló táblázata 
 

 
Forrás: Saját számítás. 

  

 A modellben bennmaradt változók regressziós paraméterei mind szignifikánsak, bár az 

ügyiratforgalom megfigyelt szignifikanciaszintje elég magas (7.14. Táblázat). A lineáris 

háromváltozós modell magyarázó ereje jó, a paraméterek szignifikánsak, de támadt egy 

nem várt problémánk. Az ügyiratszám, mint az egyik független változó regressziós 

együtthatója negatív lett, ami nem vág egybe az elızetes elemzésekkel, mely szerint 

növekvı ügyiratforgalomhoz növekvı bevétel és kiadás tartozik (pozitív korreláció). 

 

  

Model Summaryb
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7.14. Táblázat: A négyváltozós lineáris modell paraméterei és szignifikancia 
szintjük 

 

 
Forrás: Saját számítás. 

 

Ebbıl azt a következtetést kellett levonjuk, hogy a multikollinearitás tipikus esete fordult 

elı. A modell együttes magyarázó ereje jó, de a változók egyedi, parciális hozzájárulásai a 

változók közötti szoros kapcsolat miatt nem deríthetı ki. Az ügyiratszámhoz tartozó 

varianciainfláló faktor a legnagyobb, valamint a standardizált együtthatója és t értéke is 

ennek a változónak a legkisebb, így ennek az elhagyása a legindokoltabb. Ennek 

értelmében a modellbıl elhagyjuk az ügyirat forgalmat is. A független változók további 

csökkentése után a lineáris regressziós modell jósága: 88,8%.  

7.15. Táblázat: A háromváltozós regressziós modell összefoglaló táblázata és a 
tesztek 

 

 
Forrás: Saját számítás. 

 

A háromváltozós regresszió is szignifikáns az ANOVA táblázat alapján. A tesztek és az 

ANOVA táblázat értékei után felírtuk a két magyarázó változós regressziós modellt, 

melyben az egyik változó az átlag népesség (a 2007 év elejei és 2008 év elejei létszámok 

számtani átlagát vettük), a másik változó a megye alapterülete. 
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7.16. Táblázat: A háromváltozós regresszió ANOVA táblázata 

 
Forrás: Saját számítás. 

 

Az összterület négyzetkilométerben szerepel a modellben, de a számolásnál négyzetméter 

pontossággal számoltunk. A 7.17. Táblázat a regresszió paramétereit tartalmazza. 

 

7.17. Táblázat: A háromváltozós lineáris regresszió paraméterei és szignifikancia 
szintjük  

 
Forrás: Saját számítás. 

 

A regresszió paramétereinek az ismeretében a modell már felírható: 

 

( ) ( ) ( )
2kmterület0,955fıségátlagnépes0,974188450,7EFtbevétel ⋅+⋅+=  

 

A modell paramétereinek értelmezése a következı:  

 

• rögzített nagyságú terület esetén 1 fı népességnövekedés 974 forint növekedést 

eredményez a bevételi oldalon; 

• azonos népességő megyék esetén az 1 km2-el nagyobb megyében 955 forinttal 

magasabb a bevételi oldal. 

 

ANOVAb
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A modell segítségével meghatároztuk

összevetettük a tényleges bevétellel

alapján meghatározott bevétel

Vas megye esetén tapasztalunk. A pontosabb képalkotás érdekében meghatároztuk az 

eltéréseket abszolút értékben (

(7.22. ábra).  

 

7.20. ábra: A modellünk alapján meghatározott és a 

Forrás: Saját szerkesztés.  
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odell segítségével meghatároztuk a regresszióból számított bevételt

ük a tényleges bevétellel. Az eredményeket a 7.20. ábrán láthatjuk. 

bevételek jól közelítik a tényleges értékeket. Nagyobb eltérést csak 

Vas megye esetén tapasztalunk. A pontosabb képalkotás érdekében meghatároztuk az 

eltéréseket abszolút értékben (7.21. ábra) és relatívan a tényleges bevétel 

A modellünk alapján meghatározott és a tényleges bevétel (millió 

 

Bevétel

Regresszióból számolt érték

 

a regresszióból számított bevételt, majd 

láthatjuk. A modell 

jól közelítik a tényleges értékeket. Nagyobb eltérést csak 

Vas megye esetén tapasztalunk. A pontosabb képalkotás érdekében meghatároztuk az 

s relatívan a tényleges bevétel százalékában 

illió forint). 
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7.21. ábra: A tényleges és a modellbıl meghatározott bevétel eltérése (tény-becsült 
 ezer forint) 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

7.22. ábra: A tényleges és a modellbıl meghatározott bevétel eltérése %-ban 
 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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Az eltérések vizsgálata alapján azt tapasztaljuk, hogy Vas megyénél a legnagyobb a 

különbség. Szerencsére a 2007. évi szöveges beszámolójából kiderül, hogy ık is úgy 

ítélték meg, hogy a bevételi oldaluk elmaradt a várakozásaiktól (igaz, indoklás nem 

szerepelt, hogy miért). Az összes többi szöveges beszámoló egybevág eredményeinkkel. 

Ez alapján elmondható, hogy sikerült egy jó modellt készítenünk, amivel a bevételek 

nagyságát meg tudtuk határozni, természetesen ehhez a 2007. évi árszínvonal, gazdasági 

aktivitás és politikai környezet is állandónak tekinthetı. A modell javítására lehetıség 

lenne a díjak változásának és arányának a figyelembevételével, így egy elırebecslést is 

végezhetnénk, hiszen a népesség és terület adatok könnyen elıre jelezhetıek. 

 

 

7.7 Személyi jellegő kiadások 

 

A bevételi és kiadási oldal vizsgálatán túl érdekes megvizsgálni, hogy a személyi 

jellegő kiadások nagysága és az aránya hogyan alakult. Fontosnak tartjuk megemlíteni, 

hogy a személyi jellegő kiadások nemcsak a foglalkoztatottak bérét és járulékait 

tartalmazzák, hanem ebben az összegben a végkielégítések és a személyi jellegő 

megbízások is benne vannak. A személyi jellegő kiadások elsı látásra elég eltérı képet 

mutat megyei szinten (7.23.-7.24. ábra). 
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7.23. ábra: 2007. évi személyi jellegő kiadások összege megyei bontásban (millió 

forint) 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

7.24. ábra: 2007. évi személyi jellegő kiadások összege és területi elhelyezkedése 

 

Forrás: Saját szerkesztés.  
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Összevetve a bevételi és a kiadási oldalt a személyi jellegő kiadásokkal, azt tapasztaljuk, 

hogy a legtöbb személyi jellegő kiadás azokban a megyékben van, ahol a legnagyobb a 

kiadás, ez várakozásainknak is megfelel. Ennél konkrétabb képet kaphatunk, ha a személyi 

jellegő kiadások arányát vizsgáljuk az összes kiadásból (7.25. ábra). 

 

7.25. ábra: 2007. évi személyi jellegő kiadások az összes kiadás arányában 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 
 

Mint a 7.26 ábra jól szemlélteti, az összes kiadás átlagosan 53%-át teszik ki a személyi 

jellegő kiadások. Az egyes megyékben szignifikáns eltérés nincs ebben az arányban, 

kivéve Vas megyét, ahol ez az arány az átlagosnál 50%-al magasabb. Vas megye éves 

beszámolóját ismerve tudhatjuk, hogy a bevételeik elmaradtak a várakozásoktól és egy 

létszámcsökkentés miatt kifizetett végkielégítések összegének elszámolása megnövelte a 

személyi jellegő kiadások arányát. 
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7.26. ábra: 2007. évi személyi jellegő kiadások területi eloszlása az összes kiadás 
arányában 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 
 

 

7.8 Költséghatékonyság 

 

Általában a költséghatékonyság elemzés eredményei alapján kiválasztható egy adott cél 

elérésére alkalmazandó optimális megoldás. A költséghatékonyság elemzés során a 

hatások és költségek számbavétele folyik. A költségek számszerősítése, forintosítása 

megtörténik, a hatások értékben való kifejezése helyett az adott cél elérését jelentı 

állapotváltozás természetes mértékegységben való jellemzése valósul meg. A megoldás 

kiválasztása hatékonysági mutatók alapján történik. A hatékonysági mutatók általános 

alakja: naturáliában kifejezett változás/forintosított költség. A mutatók tehát azt fejezik ki, 

hogy egységnyi hatás elérésének mi a fajlagos költsége. 
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A kiadások és bevételek abszolút mértékének a vizsgálata után ezért megnéztük, hogyan 

alakult az egy foglalkoztatottra vagy az egy ügyiratra jutó kiadás, bevétel és személyi 

jellegő kiadás. Elsı körben az egy foglalkoztatottra jutó személyi jellegő kiadásokat és az 

összes kiadást vizsgáltuk meg (7.27.- 7.28. ábra). 

 

7.27. ábra: Egy foglalkoztatottra jutó személyi jellegő kiadás (ezer forint) 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Az egy foglalkoztatottra jutó személyi jellegő kiadások 2007-ben átlagosan 3.267 ezer 

forint volt, a relatív szórás 9%. A legmagasabb értékek Heves, Tolna és Gyır-Moson-

Sopron megyében, tehát itt a legrosszabb a költséghatékonyság, itt foglalkoztatják leg 

magasabb költségen a dolgozókat. A legalacsonyabb érték Csongrád és Fejér megyében 

voltak, tehát itt a legjobb a költséghatékonyság. 

Mivel az egy fıre jutó személyi jellegő kiadások területileg eltérıek (7.28. ábra) 

(relatív szórás 9%), megvizsgáltuk, hogy az egy foglalkoztatottra jutó személyi jellegő 

kiadás szignifikáns kapcsolatban van-e a munka mennyiségével (1 fıre jutó ügyirat) vagy a 

munka minıségével (fellebbezések aránya, saját hatáskörben megoldottak aránya, vagy a 

megye által megváltoztatottak aránya).  
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7.28. ábra: Az egy foglalkoztatottra jutó személyi jellegő kiadás területi eloszlása 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Az egy foglalkoztatottra jutó személyi jellegő kiadás fajlagos mutató, csak az ilyen 

jellegő mutatókkal célszerő összehasonlítani, mert különben a méretkülönbségek 

befolyásolják a korrelációt. A vizsgálatba bevont változók számának a kibıvítése mellett 

sem mutatnak szignifikáns kapcsolatot a korrelációs együtthatók (7.18. Táblázat). Ebbıl 

viszont az következik, hogy a személyi jellegő kiadások nem követik sem a többletmunkát 

sem a minıségi munkát. Az viszont biztos, hogy a leépítések miatti többletkiadások 

megjelennek a személyi jellegő kiadásokban, valamint a megbízási díjak is, amelyek 

torzíthatják az eredményeket. Egy kézenfekvı magyarázat is lehet az egy fıre jutó 

személyi jellegő kiadások magasabb szintjére, ezekben az esetekben lehet, hogy az összes 

foglalkoztatottból arányaiban nézve több vezetı van vagy több a felsıfokú végzettségő és 

nyelvvizsgával rendelkezı dolgozó. Ez talán Gyır-Moson-Sopron megye esetén 

magyarázatot jelentene, de valószínőleg Heves és Tolna megye esetén nem. 

A korrelációs vizsgálatok alapján azért még két dolgot érdemes megjegyezni. Az elsı 

az, hogy az ügyirat és ezért az elintézendı fellebbezések és a megye által megváltoztatott 

határozatokkal szignifikáns negatív kapcsolatot mutat az egy fıre jutó személyi jellegő 

kiadás. Ez azt jelenti, hogy minél több az ügyirat (nagyobb a megye, több a lakos) akkor a 
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vezetı-beosztott arány költséghatékonyság szempontjából kedvezıbb, és ezt 

értelmezhetjük méretgazdaságosságként is akár. Ez egybevág azzal a második 

megállapítással, hogy a foglalkoztattak abszolút létszámának a növekedése az egy fıre jutó 

személyi jellegő kiadásokkal szignifikáns negatív kapcsolatban van. 

7.18. Táblázat: Korrelációs kapcsolatok az egy foglalkoztatottra jutó személyi 
jellegő 2007-es kiadásokkal és megfigyelt szignifikancia szintjük 

Változó Korrelációs együttható  szignifikancia szint 

1 foglalkoztatottra jutó kiadás 0,729 0,0% 

1 ügyiratra jutó személyi jellegő kiadás. 0,504 1,7% 

Foglalkoztatott -0,444 3,3% 

Ügyirat -0,415 4,3% 

Elintézendı fellebbezés -0,449 3,1% 

Megye megváltoztatja -0,575 0,6% 

Forrás: Saját számítás. 

Az egy foglalkoztatottra jutó kiadás vagy bevétel elemzése azért nem árulhat el sokat a 

gazdálkodásról, mert költségvetési szervrıl van szó, ezért csak érintılegesen teszünk 

említést róla. A bevétel és a kiadási oldal közül ismételten a bevételt választottuk, hiszen a 

kiadás a bevétel függvénye (7.29. ábra). 

7.29. ábra: Egy foglalkoztatottra jutó bevétel (ezer forint) 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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Az egy foglalkoztatottra jutó bevétel (Budapest és Pest megye nélkül) 6163 ezer forint, 

szórása 774 ezer forint, ami 13%-os relatív szórást jelent. Ez azt jelenti, hogy megyénként 

eltérı az egy foglalkoztatottra jutó bevétel (7.30. ábra). A legmagasabb értéket Gyır-

Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád és Tolna megyében tapasztaljuk, a 

legalacsonyabbat Vasban és Borsod-Abaúj-Zemplénben.  

7.30. ábra: Egy foglalkoztatottra jutó bevétel (ezer forint) 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Területi vonatkozást nem véltünk felfedezni ezekkel a megyékkel kapcsolatosan  

(8.30. ábra). Ennek az egyik oka az lehet, hogy az egy foglalkoztatottra jutó bevételt két 

teljesen eltérı módon is lehet interpretálni. Vas megyében a legalacsonyabb az egy 

foglalkoztatottra vetített bevétel, ennek értelmében azt lehetne állítani, hogy itt a 

legalacsonyabb az élımunka termelékenysége. Ha viszont figyelembe vesszük, hogy a 

bevételi oldal jó közelítéssel egyenlı a kiadási oldallal, akkor ugyanerrıl az adatról azt a 

következtetést kell levonni, hogy ebben a megyében a legalacsonyabb egy fı 

foglalkoztatásának az összköltsége. Ez ugyannak az adatnak két teljesen eltérı 

értelmezése. Viszont Gyır-Moson-Sopron megyében és Tolna megyében a legmagasabb 

az egy fıre jutó bevétel (ezzel egyidejőleg itt a legmagasabb az egy fıre vetített összes 
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kiadás is). Ennek ellenére érdemes megnézni, hogy milyen mutatókkal áll szignifikáns 

kapcsolatban, hátha kiderül valami a hatékonyságról (7.18. Táblázat). 

 

7.19. Táblázat: Korrelációs kapcsolatok az egy foglalkoztatottra jutó 2007-es 
bevétellel, valamint megfigyelt szignifikancia szintjük 

Változó Korrelációs együttható szignifikancia szint 

Ügyirat -0,438 3,2% 

1 foglalkoztatottra jutó személyi jellegő kiadás 0,733 0,0% 

1 ügyiratra jutó személyi jellegő kiadás 0,601 0,3% 

1 ügyiratra jutó kiadás 0,752 0,0% 

1 lakosra jutó ügyirat -0,632 0,2% 

1 Km
2
-re jutó kiadás 0,564 0,7% 

Forrás: Saját számítás. 

Elsı ránézésre talán furcsa, hogy az ügyiratszám növekedésével, csökken az egy fıre 

jutó bevétel, ez pont ellentétes a méretgazdaságossággal. Másik oldalról történı 

megközelítésben a foglalkoztatottak létszáma függ az ügyirat forgalomtól (lásd modell) 

tehát ha nı az ügyirat, nı a foglalkoztatott, így az egy fıre jutó bevétel csökken  

(a bevételre készített modellben nem szerepel az ügyiratszám) a többi változó állandósága 

mellett. A népességhez viszonyított ügyiratszámmal a negatív korreláció hasonlóan 

értelmezhetı (a népességtıl a létszám és a bevétel valamint a kiadás is függ, igaz az 

egyikben lineáris, míg a másikban exponenciális a függés). A többi változóval a korreláció 

triviálisan értelmezhetı.  

Továbbhaladva az elemzésben, megvizsgáltuk az egy ügyiratra jutó bevételt. Ezzel a 

résszel lényegében korábban már foglalkoztunk, amikor a bevételre készítettünk egy 

modellt, de most részletesebben vizsgáljuk a kérdést (7.31-7.32. ábra). 
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7.31. ábra: Egy fıszámon iktatott ügyiratra jutó bevétel megyei szinten 2007-ben 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

7.32. ábra: Egy fıszámon iktatott ügyiratra jutó bevétel 2007-ben 

 
Forrás: Saját szerkesztés. 
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Egy ügyiratra (fıszámon iktatott) átlagosan 6,156 ezer forint jut. Vas megyében ez az érték 

sokkal alacsonyabb, hiszen míg a bevétel az átlagérték (1.033.159 ezer forint) fele, 

508.606 ezer forint, addig az ügyiratszám (136.606 db) éppen csak az átlag  

(139.923,3 darab) alatt marad. Ezen megállapítások alátámasztják egy korábbi állításunkat, 

éspedig azt, hogy a bevétel eltéréseket mutathat az ügyiratok tükrében és azt, hogy Vas 

megye elmarad a bevételek területén. Nehezen értelmezhetı ez az eltérés megyei szinten  

hiszen azonos árakkal dolgoznak minden megyében. A magyarázatot, hogy egy ügyiratra 

miért jut más-más bevétel az egyes megyékben, csak sejteni lehet. Ilyen tényezık lehetnek, 

hogy nem egységesen iktatják a fıszámokon az ügyiratokat, valamint hogy az egyes 

megyékben más-más az alaptevékenységén kívül a megrendelık részére végzett egyéb – 

földhivatali alapító határozat által megengedett – szolgáltató tevékenységek mennyisége. 

Az egy ügyiratra jutó személyi jellegő kiadások vizsgálatánál (7.33.-7.34. ábra) arra 

voltunk kíváncsiak, hogy az eddig elmondottakkal egybevágnak-e az eredmények. Az egy 

fıszámon iktatott ügyiratra 4,02 ezer forint személyi jellegő kiadás jutott. Ez Vas 

megyében a legkevesebb, ezt az eredményt vártuk, hiszen az ügyiratszám relatíve magas, a 

bevétel alacsony és a kiadás személyi jellegő kiadásainak az aránya viszont az átlagosnál 

jóval magasabb (ezért csak ilyen kicsi a lemaradás).  

7.33. ábra: Egy fıszámon iktatott ügyiratra jutó személyi jellegő kiadás megyei szinten 
2007-ben 

 

Forrás: Saját szerkesztés.  
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Nógrád, Tolna és Somogy megyében a legmagasabb ez az érték, egyúttal itt a 

legmagasabb az egy ügyiratra jutó bevétel is. 

7.34. ábra: Egy fıszámon iktatott ügyiratra jutó személyi jellegő kiadások területi 
eloszlása 

 
Forrás: Saját szerkesztés. 

Többlet információhoz jutás érdekében megvizsgáltuk, milyen tényezıkkel állnak 

szignifikáns korrelációs kapcsolatban az egy ügyiratra jutó személyi jellegő kiadások 

 (7.20. Táblázat).  

7.20. Táblázat: Korrelációs kapcsolatok az egy fıszámon iktatott ügyiratra jutó 
személyi jellegő kiadásokkal valamint a megfigyelt szignifikancia szintjük 

1 ügyiratra jutó személyi jellegő kiadás 1 ügyiratra jutó bevétel  

Változó Korrelációs e.h szign. Változó Korrelációs e.h. szign. 

Ügyirat 2007 -0,557 0,8% Ügyirat 2007 -0,554 0,5% 

Ügyirat 2008 -0,427 3,8% 1 dolg.ra jutó kiadás 0,755 0,0% 

1 dolg.ra jutó ügyirat -0,826 0,0% 1 ügyiratra jutó szem.jell 0,925 0,0% 

1 dolg.ra jutó szem.jell 0,504 1,7% 1 lakosra jutó ügyirat 2007 -0,745 0,0% 

1 dolg.ra jutó kiadás 0,623 0,3% 1 lakosra jutó ügyirat 2008 -0,475 2,2% 

1 ügyiratra jutó kiadás 0,933 0,0% 1 Km
2
-re jutó kiadás 0,403 3,1% 

1 lakosra jutó ügyirat 2007 -0,624 0,3% 1 dolg.ra jutó ügyirat 2007 -0,847 0,0% 

Forrás: Saját számítás. 

Az ügyiratszámmal negatív szignifikáns kapcsolatot tapasztaltunk, azaz, ha nı az 

ügyiratszám, akkor csökken az egy ügyiratra jutó személyi jellegő kiadás és a bevétel, 
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tehát ismételten elmondhatjuk, hogy az ügyiratszám nincs hatással a személyi jellegő 

kiadásokra és a bevételekre, mivel az ügyirat a nevezıben van. Ugyanakkor, ha elızetes 

elemzéseket nem végeztünk volna, akkor akár azt a téves következtetést is levonhattuk, 

hogy a személyi jellegő kiadások méretgazdaságosságot mutatnak az ügyiratforgalommal 

kapcsolatosan. Az elmondottak alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az egy 

foglalkoztatottra jutó bevétel, vagy a személyi jellegő kiadások független a minıségtıl és a 

teljesítménytıl, hiszen az ezeket jellemzı mutatóktól függetlenek. 
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8 Összefoglalás  

 

Az adminisztratív feladatok területi szervezése mind elméleti, mind gyakorlati 

szempontból érdekes és mindig aktuális kutatási téma. A feladat a költséghatékonyság, 

elérhetıség és a nehezen megfogható minıség egymással néha összeegyeztethetetlen 

szempontjai figyelembe vételével egy értelmes kompromisszumon alapuló rendszer 

létrehozatala. Ehhez segíthetnek az olyan jellegő kutatások, amelyet a dolgozatban 

végeztem.  

A földhivatalok szolgáltatásai a közfeladatok körébe tartoznak, reális elvárás lehetne, 

hogy a megközelíthetıségük ne mutasson szélsıségesen nagy területi eltéréseket. 

A földhivatali körzetek szerinti átlagtávolságok széles tartományban szóródtak.  

A körzeti szinten csoportosított átlagtávolságok négy tényezıtıl függtek: 

• a körzet mérete,  

• a körzet központjának fekvése (központi vagy perifériális),  

• a települések eloszlása és  

• az utak „kanyargóssága”.  

A legkisebb átlagtávolságú körzetek kis területőek és többnyire nem sok települést 

tartalmaznak. 

A legnagyobb értékekkel a sok településsel rendelkezı hegyvidéki körzetek 

rendelkeztek, Szentendrénél a Szentendrei-sziget hatása volt érezhetı. A legkisebb értékek 

többnyire néhány településes alföldi körzetek közül kerültek ki. A körzetközpont fekvése, 

a körzet mérete és a hálózati hányados hatását együttesen is, valamit páronként is 

megvizsgáltuk. Önmagában a teljes korrelációkat vizsgálva látszólag csak a geometriai 

középponttól mért távolság és a terület nagysága befolyásolta az átlagtávolságokat.  

Az átlagtávolság és a hálózati hányados közötti, a geometriai középpont és a méret hatását 

kiszőrı parciális korreláció értékei ugyanakkor nagyon magas volt. A hálózati hányados 

jelentıs szerepét egy négyváltozós regressziószámítás is bizonyította. Ezek az eredmények 

azt mutatták meg, hogy az átlagtávolság csökkentése többféle módon is elérhetı: az 

úthálózat fejlesztésével, a földhivatalok számának növelésével és így a körzetek méretének 

csökkentésével, valamint földrajzilag központi fekvéső település körzetközponttá 

jelölésével. Az utóbbi eset hasonló népességő lehetséges központok esetén mérlegelendı, 
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egyébként a települések méretkülönbségei indokolhatnak földrajzi periférián lévı település 

központtá jelölését is. A távolság csökkentésének negyedik eszközével, a változatlan 

körzetközpontok mellett a földhivatali körzethatárok (illetékességi területek) 

megváltoztatásával is külön foglalkoztunk. 

Az eredmények megyei szintre történı aggregálásával egy nagyobb területi szinten is 

meg tudtuk vizsgálni az átlagtávolságok alakulását. A regresszió együtthatói az átlagolások 

és szintváltások ellenére alig tértek el a korábbi eredményektıl.  

Az átlagtávolság alakulását népességszámmal súlyozva is meghatároztuk és 

összehasonlítottuk  a korábbi számításokkal  az  eredményeket. A megyei szinten aggregált 

eredmények egyik érdekessége az volt, hogy a súlyozottan és súlyozatlanul számolt 

eredmények közötti kapcsolat kisebb, mint körzeti szinten számítva. Ennek oka az lehet, 

hogy az egyes megyéken belül többnyire többféle típusú körzetek fordulnak elı, vagyis a 

megyék kevésbé homogének, mint a körzetek.  

A földhivatalok és a körzetek geometriai középpontjainak a helyzetét korábban már 

elemeztük, együtt a terület nagyságával és a hálózati hányadossal. De a súlypontokhoz 

képesti fekvést részletesebben, és új szempontokat is bekapcsolva vizsgáltuk meg.  

A körzetek középpontját kétféleképpen határoztuk meg: a települések koordinátáit a 

lakosságszámmal súlyoztuk, ilyenkor a lakosok utaznak a földhivatalba, illetve, mint 

korábban is, a települések koordinátáit nem súlyoztuk lakosságszámmal (ez a geometriai 

középpont), mert ilyenkor a földhivatal munkatársai mennek terepszemlére. 

Megvizsgáltuk a lakosok szempontjából milyen közel (távol) van az optimális 

(centrum) elhelyezkedéstıl az illetékes földhivatal. Ennek az eldöntésére a légvonalbeli 

távolságokat határoztuk meg a földhivatalok és az illetékességi területük népességgel 

súlyozott középpontja között. Azt tapasztaltuk, hogy a körzeti földhivatalok 

elhelyezkedése többnyire nem az illetékességi területek geometriai középpontjában van, 

körzetenként az eltérés azonban nagy szórást mutatott. A kétféle eredmény (geometriai 

középpont és lakosságszámmal súlyozottan számított középpontok) azt is jelentik, hogy a 

szolgáltatást igénybe vevık szempontjából (lakosok) optimálisabb a területi 

elhelyezkedése a földhivataloknak, mint a szolgáltatást nyújtók szempontjából (földhivatali 

dolgozók). 

Vizsgálatunk következı fázisában a földhivatalok elhelyezkedését abból a 

szempontból néztük meg, hogy a jelenlegi földhivatalok a közúton történı megközelítés 

alapján ténylegesen az optimális elhelyezkedéső településeken vannak-e? Ezt a vizsgálatot 
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úgy tudtuk elvégezni, hogy kiszámoltuk a közúti távolságokat minden illetékességi 

területbeli településre, majd azt tekintettük optimálisnak, amely esetén a távolságok 

összege minimális volt. A 117 vizsgált körzeti földhivatalból 48 esetben optimális volt az 

elhelyezkedés, azaz olyan településen van a körzeti földhivatal, amely településtıl a többi 

település közúti távolságainak az összege minimális. A maradék 69 esetben viszont volt 

legalább egy olyan település, mely megközelíthetıség szempontjából jobb helyen volt 

található az illetékességi területen belül. 

A hatályban lévı területi besorolás elemzése után megvizsgáltuk, hogy a körzethatárok 

változtatásával lehetne-e javítani a földhivatalok elérhetıségét. Elıször megnéztük, hogy a 

rögzített 118 körzeti földhivataltól mely településeket hova kéne átsorolni, ha azt 

szeretnénk elérni, hogy minden település a legközelebbi földhivatalhoz kerüljön. Ezzel a 

vizsgálattal arra a következtetésre jutottunk, hogy 658 települést kellene átsorolni. Az 

átsorolások természetesen a körzethatárok menti településeket érintik, de az átsorolt 

települések területileg egyenlıtlenül oszlottak el. Elemeztük azt is, hogyha nem engedjük 

meg a régiók és a megyék közötti átcsatolást, akkor hány települést és lakost érintene a 

földhivatalok közötti átcsatolás. 

Ezek után megnéztük, hogy az átsorolások alapján mekkora térkapcsolati költség 

megtakarítást jelentene a szolgáltatást igénybevevık szempontjából. Mivel három új 

földhivatal is létrejött, ezért ezeknél külön is meg tudtuk azt vizsgálni, hogy a hivatalok 

létrejötte mekkora térkapcsolati költségmegtakarítást jelentett a szolgáltatás igénybe 

vevıinek. Az eredmények kapcsán megállapítottuk, hogy az elsı hipotézis, miszerint 

térbeli hálózatban mőködtetett közszolgáltatásoknál a méretgazdaságosság elınyeinek 

kihasználását korlátozzák a területi koncentrálódásból fakadó növekvı szállítási költségek, 

második fele igaz.  A hipotézis elsı fele viszont a méretgazdaságosságot már feltételezi, 

amelyet késıbb vizsgáltunk. 

A méretgazdaságosság vizsgálatakor megyei szinten aggregált adatokat használtunk, 

mert alacsonyabb szintő adatok sajnos nem álltak rendelkezésünkre. Elméletileg és 

gyakorlatilag is érdekes lett volna ugyanakkor az alacsonyabb szintekre (körzeti 

földhivatalok) vonatkozó vizsgálat is. Ha létezne mérethatékonyság, akkor a megye 

méretének duplájára növekedésével a foglalkoztatotti létszám kevesebb, mint duplájára 

nıne.  A megalkotott modell alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy megyei szinten 

összességében a földhivatalok foglalkoztatotti létszámát három tényezı határozza meg. 

Eredményünk alapján nincs méretgazdaságosság: 1%-os méretnövekedés 1%-os 
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létszámnövekedéssel jár együtt, vagy máshogyan kifejezve, kétszer akkor megyében 

kétszer akkora a foglalkoztatotti létszám. Ráadásul ennek a meghatározásakor az 

esetlegesen nagyobb körzetekkel járó növekvı utazási költségektıl is eltekintettünk, mivel 

azokat állandónak tekintettük.  

A méretgazdaságosság adott szinten mért hiányából és a korábbi fejezetek területi 

hatékonysági vizsgálataiból érdekes következtetéseket vonhatunk le az elsı hipotézisrıl 

(H1), miszerint térbeli hálózatban mőködtetett közszolgáltatásoknál a méretgazdaságosság 

elınyeinek kihasználását korlátozzák a területi koncentrálódásból fakadó növekvı 

szállítási költségek. A hipotézist tehát egyrészt visszautasítjuk, mert az elsı felében 

feltételezett méretgazdaságosság nem létezik. Másrészt, a korábbi vizsgálatokból 

következıen a második felét elfogadnánk, vagyis ha létezne szervezeti mérethatékonyság, 

a területi koncentráció nagyobb átlagtávolságokat, nagyobb térkapcsolati költségeket és a 

szolgáltatásokhoz való egyenlıtlenebb hozzáférést eredményezne. Tehát nemcsak a 

szállítási költségek korlátozzák a méretgazdaságosságot, mert az már eleve nem létezik a 

megyei szinten csoportosított adatok alapján. Ennek megfelelıen a földhivatalok megyei 

szintrıl regionális szintre történı átszervezése költségoldalról nem indokolt. Bár más 

szervezetre vonatkozóan költségszámításokat nem végeztünk, feltehetıen ez az eredmény 

általánosítható a térben szétszórt, munkaigényes szolgáltatást nyújtó összes többi 

szervezetre is (például rendırség, adó és illetékhivatalok).  

A méretgazdaságosság vizsgálata után bekapcsoltuk az elemzésünkbe a minıséget és a 

hatékonyságot. A hatékonyságvizsgálatra fókuszálva meghatároztuk az egy 

foglalkoztatottra jutó ügyiratszámot. A körzeti földhivatalok területi elhelyezkedése 

alapján sem lehetett teljes egészében magyarázni az eltéréseket.  Ezután áttértünk a 

fellebbezések vizsgálatára, feltérképeztük a földhivatalokhoz érkezett fellebbezések számát 

és megoszlását. Megállapítottuk, hogy ahol magasabb volt a foglalkoztatottak száma, ott 

alacsonyabb a következı évre átvitt fellebbezések aránya. Ebbıl viszont az következett, 

hogy a foglalkoztatottak létszámának csökkentése a minıségi munka rovására menne, tehát 

méretgazdaságosság ebben értelemben nem figyelhetı meg. 

A 2008-as évre viszonylag több adat állt rendelkezésünkre, így módunkban állt több 

mutatót elıállítani és elemezni. A leghatékonyabb megyéket tekintve az egy fıre jutó 

ügyirat magasabb az országos átlagnál. Ezen megállapításokból arra következtettünk, hogy 

a fellebbezések aránya csak csekély mértékben függ a foglalkoztatottak létszámtöbbletétıl 
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vagy hiánytól, vagyis a munka minıségét nem lehet egyértelmően a túlterheltségre 

visszavezetni. 

A munka minıségét továbbá a saját hatáskörben elintézett ügyiratok számával és 

arányával is megpróbáltuk jellemezni. A problémát az okozta, hogy az egyes megyék 

gyakorlata jelentısen eltért egymástól. A foglalkoztatottak számát is bevonva az 

elemzésbe, összességében arra következtettünk, hogy önmagában a létszámtöbblet nem 

vonja maga után a minıségi munkát, és arra, hogy a létszámhiányos földhivatalokban 

automatikusan nem alacsonyabb a munkavégzés minısége. A saját hatáskörben elintézett 

fellebbezések aránya pozitív irányú közepes kapcsolatban állt a foglalkoztatottak számával 

és az ügyiratok számával. A nagyobb mennyiségő ügyiratforgalom esetén a saját 

hatáskörben elintézett fellebbezések aránya magasabb. Ezt úgy értelmeztük, hogy egy 

határon túl, a fellebbezések nem valósak, azaz olyan esetekben is fellebbezéseket 

nyújtanak be, amikor a földhivatalok nem is illetékesek. Mivel az egy foglalkoztatottra jutó 

ügyirattal a korrelációs kapcsolat szinte nulla (független), ezért nem következtethettünk 

arra, hogy az ügyiratszám növekedése automatikusan a munka minıségének a rovására 

megy. Az egy foglalkoztatottra jutó fellebbezésrıl azt gondoltuk, hogy ez  egy jól 

értelmezhetı mutató lehetne a munka minıségére vonatkozóan. Elvárásainkkal ellentétben, 

az egy foglalkoztatottra jutó ügyirattól lényegében független volt az egy alkalmazottra jutó 

fellebbezések száma, így a túlterheltség mégsem volt tényezıváltozó a munka minıségére 

vonatkozóan. Az ügyiratszám abszolút és relatív változása, valamint a fellebbezések 

abszolút és relatív változása ellentétes a megyei szinten megváltoztatott, vagy új eljárásra 

kötelezett ügyiratok arányával. Mindebbıl viszont azt a következtetést vontuk le, hogy a 

munka minıségének a vizsgálatára a megyei szinthez érkezett fellebbezések vizsgálata 

nem alkalmas, többek közt azért is mert arányuk nagyon alacsony az összes ügyirathoz és a 

fellebbezésekhez képest. 

Ezután áttértünk annak a vizsgálatára, hogy vajon „milyen áron” lehet biztosítani a 

munka hatékonyságát.  Vizsgálataink arra a következtetésre vezettek, hogy az egy 

foglalkoztatottra jutó bevétel, vagy a személyi jellegő kiadások függetlenek a minıségtıl 

és a teljesítménytıl, hiszen az ezeket jellemzı mutatóktól függetlenek. A vizsgált mutatók 

mindegyikérıl kiderült, hogy nem lehet egyértelmően a munka hatékonyságával 

azonosítani. A vizsgálat alapján az a következtetés volt levonható, hogy a munka 

hatékonyságának a mérése nagy körültekintést igényel, és nem adható meg olyan mutató, 

ami egyértelmően ezt jellemezné.  
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9 Hipotézisek értékelése 

 

 

H1: Térbeli hálózatban mőködtetett közszolgáltatásoknál a méretgazdaságosság 

elınyeinek kihasználását korlátozzák a területi koncentrálódásból fakadó növekvı 

szállítási költségek. 

 

Alhipotézisek: 

H1a: A körzeti szinten meghatározott átlagtávolságokat több tényezı együttes hatása 

befolyásolja. (ezek a hatások számszerősíthetıek)  

A települések és a földhivatali körzetközpontok átlagtávolsága körzeti szinten 5,4 

kilométer és 31,8 kilométer közötti tartományban szóródott. Az átlagtávolságok négy 

tényezıtıl függtek 

• a körzet mérete,  

• a körzet központjának fekvése (központi vagy perifériális),  

• a települések eloszlása, 

• az utak „kanyargóssága”.  

Mind a négy jellemzıben jelentıs eltérések adódtak a földhivatali körzetek között.  

Az eltérések egy része volt magyarázható természetföldrajzi és településhálózati 

adottságokkal, például a hegyvidéki körzetekben kanyargósabbak voltak az utak. 

Az elemzések alapján a H1a hipotézist: A körzeti szinten meghatározott 

átlagtávolságokat több tényezı együttes hatása befolyásolja. (ezek a hatások 

számszerősíthetıek) igazoltnak tekintjük mind a körzetek, mind a megyék szintjén. 

 

H1b: Az egyes körzetek tipizálhatóak, mely alapján a lehetséges beavatkozási területek 

kijelölhetıek. 

Az elızıekben vizsgált négy jellemzıt együttesen is megnéztük abból a szempontból, 

hogy a körzeteket milyen típusokra lehet osztani. Ennek azért van létjogosultsága, mert a 



 
179 

 

négy jellemzı közötti páronkénti korrelációk nem nagyok, tehát az egyes típusok nem a 

jellemzık nagysága mentén különültek el, hanem különbözı módon kombinálódtak 

egymással az egyes szempontok. A k-közép klaszteranalízis módszerével hat csoportot 

képeztünk. Így jól beazonosíthatóak voltak a túl nagy méretük, valamint a periférikus 

központtal rendelkezı körzetek, amelyek esetében elsısorban indokolt a beavatkozás 

(körzethatár módosítása vagy a körzetközpont módosítása). 

 Ennek megfelelıen a H1b: Az egyes körzetek tipizálhatóak, mely alapján a 

lehetséges beavatkozási területek kijelölhetıek hipotézist igazoltnak tekintjük. 

 

H1c: Eltérés tapasztalható a körzetek geometriai középpontja, a földhivatal 

elhelyezkedése, a népességgel súlyozott középpont, valamint az optimális 

(minimális távolságösszegek) elhelyezkedés között. 

A 117 vizsgált körzeti földhivatalból 48 esetben optimális volt az elhelyezkedés, azaz 

olyan településen van a körzeti földhivatal, amely településtıl a többi település közúti 

távolságainak az összege minimális. A maradék 69 esetben viszont volt legalább egy olyan 

település, mely megközelíthetıség szempontjából jobb helyen volt található az 

illetékességi területen belül. 

A térbeli elhelyezkedések hatékonyságát is megvizsgáltuk a következı mutatón 

keresztül: 

� �
∑�����
∑�	


 100 

ahol a ����� jelölte az optimális középponttól mért távolságokat egy illetékességi területen 

belül, és �	 pedig a létezı központoktól (földhivataltól) mért távolságot. Az eredmények 

alapján egyedül Komárom-Esztergom megyében nincs egyetlen egy olyan körzeti 

földhivatal sem, amely optimális helyen lenne. A központjaik közül három is határmenti 

(országhatár, illetve megyehatár). Alacsony területi hatékonysággal találkozhatunk még 

Gyır-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Heves megyékben is. Gyır-Moson-Sopron megye 

esetében ez a határ-mentiséggel és a megye speciális alakjával magyarázható, Hajdú-Bihar 

megyénél pedig a nagymérető debreceni körzet, a határ mentiség és a településszerkezet 

együttesével. Heves megye estén ennyire egyértelmő okokat nem találunk. 

Megyei szinten elvégezve a vizsgálatokat a legkisebb területi hatékonyságot 

Komárom-Esztergom megye mutatta, hiszen ebben a megyében egy körzeti földhivatal 
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sincsen, amely optimális helyen lenne. Ezeket a hatékonyságokat összevetettük a megyei 

elérhetıségek átlagtávolságával. Azokban az esetekben, ahol alacsony a területi 

hatékonyság és magas a megyei átlagtávolság, ott a körzeti földhivatalok áthelyezésével 

érhetünk el eredményeket az átlagtávolság csökkentésére, viszont, ahol a területi 

hatékonyság magas és ennek ellenére is magas a megyei átlagtávolság, ott új körzeti 

földhivatalok vagy kirendeltségek létrehozása lenne indokolt. Az esetleges beavatkozási 

területek közé ezek alapján, megyei szinten elsısorban Komárom-Esztergom és Hajdú-

Bihar megye sorolható. Ugyanakkor Komárom-Esztergom megyében, az alacsony területi 

hatékonyság ellenére az átlagtávolságok nem túl magasak, mivel a kirendeltségek száma 

nagyon magas a megye méretéhez képest. Hajdú-Bihar megyében azonban az 

átlagtávolság nagyon magas, és bár a területi hatékonyság nem túl alacsony, a megye nagy 

alapterületéhez képest kevés körzeti földhivatal van, ezért a Tisza bal partján létrehozandó 

új kirendeltség lényegesen csökkenthetné az átlagtávolságokat. 

Az elmondottak alapján a H1c: Eltérés tapasztalható a körzetek geometriai 

középpontja, a földhivatal elhelyezkedése, a népességgel súlyozott középpon,t valamint az 

optimális (minimális távolságösszegek) elhelyezkedés között hipotézist igazoltnak 

tekintjük. 

 

H1d: A szolgáltatást nyújtók és a szolgáltatást igénybevevık szempontjából a 

körzetközpontok optimális elhelyezkedése eltér egymástól.  

A körzetek optimális középpontját kétféleképpen határoztuk meg: a települések 

koordinátáit a lakosságszámmal súlyoztuk, ilyenkor a lakosok utaznak a földhivatalba, 

illetve, mint korábban is, a települések koordinátáit nem súlyoztuk lakosságszámmal (ez a 

geometriai középpont), mert ilyenkor a földhivatal munkatársai mennek terepszemlére. 

A körzeti földhivatalok elhelyezkedése többnyire nem az illetékességi területek 

geometriai középpontjában van, körzetenként az eltérés azonban nagy szórást mutatott.  

A kétféle eredmény (geometriai középpont és lakosságszámmal súlyozottan számított 

középpontok) összevetésébıl azt tapasztaltuk, hogy a földhivatalok területi elhelyezkedése 

a szolgáltatást igénybe vevık szempontjából (lakosok) optimálisabb, mint a szolgáltatást 

nyújtók szempontjából (földhivatali dolgozók). 

Az elmondottak alapján a H1d: A szolgáltatást nyújtók és a szolgáltatást igénybevevık 

szempontjából a körzetközpontok optimális elhelyezkedése eltér egymástól hipotézist 

igazoltnak tekintjük. 
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H1e: A körzethatárok átrajzolásával az elérhetıségek csökkenthetıek lennének.  

Elıször megnéztük, hogy a rögzített 118 körzeti földhivataltól mely településeket hova 

kéne átsorolni, ha azt szeretnénk elérni, hogy minden település a legközelebbi 

földhivatalhoz kerüljön. Ezzel a vizsgálattal arra a következtetésre jutottunk, hogy 320 

települést megyén belül más körzethez, 176 települést más megyébe, de azonos régióbeli 

körzeti földhivatalhoz és 162 települést más régióbeli körzeti földhivatalhoz sorolhatnánk 

át a minimális távolságok alapján. Ez a települések 21%-át (658-at) és a népesség 11%-át 

érintené, ami elég jelentısnek tőnik. Az átlagtávolság 16,6 kilométerre csökkenne, 

átlagosan 1,6 kilométerrel, 8,7%-al lenne kevesebb. Az átsorolások természetesen a 

körzethatárok menti településeket érintik, de az átsorolt települések területileg 

egyenlıtlenül oszlanak el. Mindegyik körzet változott, 79 olyan körzet van, amely mindkét 

módon érintett, tehát ahonnan került el település és ahova került át település.  

A megyehatár menti körzethatárok között szinte csak ott nem volt átcsoportosítás, ahol 

természetes akadály képezi a határvonalat: Balaton (eltekintve a Veszprém megyéhez 

tartozó északkeleti végétıl, ami Siófokhoz közelebb van, mint Balatonfüredhez) és a Duna.  

A körzeti földhivatalok megközelíthetısége szempontjából az átsorolások révén tehát 

területileg valamivel hatékonyabb rendszert lehetne elérni az eredetinél. Ugyanakkor a 

különbségek nem drámaiak, inkább csak néhány kitüntetett földhivatali körzetet érintenek 

jelentısebben.  

Az elmondottak alapján a H1e: A körzethatárok átrajzolásával az elérhetıségek 

csökkenthetıek lennének hipotézist igazoltnak tekintjük. 

 

Ezzel együtt a H1 hipotézisünk második felét, vagyis a területi koncentrálódásból fakadó 

növekvı szállítási költségek részt elfogadottnak tekinthetjük. A hipotézisünk elsı felének 

az igazolásához a méretgazdaságosságot kellett megvizsgálni. 

Az elemzéshez megyei szinten aggregált adatokat használtunk, mert alacsonyabb 

szintő adatok sajnos nem álltak rendelkezésünkre. Elméletileg és gyakorlatilag is érdekes 

lett volna ugyanakkor az alacsonyabb szintekre (körzeti földhivatalok) vonatkozó vizsgálat 

is.  
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A megalkotott modell alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy megyei szinten 

összességében a földhivatalok foglalkoztatotti létszámát három tényezı határozza meg. 

Ezek a népesség, az összterület és az ügyiratszám. A három változó egymással is 

kapcsolatban áll: nem lehet úgy növelni a megye méretét, hogy az ügyiratszám vagy a 

lakosság száma ne növekedne. Ha mindhárom tényezı 1%-al növekszik, akkor a 

foglalkoztatottak száma 0,997%-al növekszik. Ez az eredmény pedig azt jelentette, hogy 

nincs méretgazdaságosság: 1%-os méretnövekedés 1%-os létszámnövekedéssel jár együtt 

(a 0,003%-os különbség kerekítési vagy számolási hibahatáron belüli), vagy máshogyan 

kifejezve, kétszer akkor megyében kétszer akkora a foglalkoztatotti létszám. Másrészt az 

esetlegesen nagyobb körzetekkel járó növekvı utazási költségektıl is eltekintettünk a 

modell során, mivel azokat állandónak tekintettük.  

A méretgazdaságosság adott szinten mért hiányából és a korábbi fejezetek területi 

hatékonysági vizsgálataiból érdekes következtetéseket vonhatunk le az elsı hipotézisrıl 

(H1), miszerint térbeli hálózatban mőködtetett közszolgáltatásoknál a méretgazdaságosság 

elınyeinek kihasználását korlátozzák a területi koncentrálódásból fakadó növekvı 

szállítási költségek. A hipotézist tehát egyrészt visszautasítjuk, mert az elsı felében 

feltételezett méretgazdaságosság nem létezik. Másrészt, a korábbi vizsgálatokból 

következıen a második felét elfogadnánk, vagyis ha létezne szervezeti mérethatékonyság, 

a területi koncentráció nagyobb átlagtávolságokat, nagyobb térkapcsolati költségeket és a 

szolgáltatásokhoz való egyenlıtlenebb hozzáférést eredményezne. A megyei szintrıl 

regionális szintre történı átszervezés az eredmények alapján költséghatékonyság 

szempontjából nem indokolható. 

 

H2: A közszolgáltatások kibocsátásának minıségi és mennyiségi outputjai nehezen 

mérhetıek. A közszolgáltatások hatékonysága ezért területileg korlátozottan hasonlítható 

össze.  

 

Alhipotézisek: 

H2a: Megyei szinten jelentıs eltérések vannak az ügyiratforgalomban.  

Az ügyiratforgalom a 2007-es és 2008-as évekre vonatkozóan állt rendelkezésünkre, 

havi és megyei bontásban. Korrelációs vizsgálatok alapján a megye területén kívül a 
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lakónépesség, a földrészletek, önálló lakóépületek, mővelési ágak, üdülıövezetek mind 

hatással voltak az ügyiratforgalom nagyságára. 

Az elmondottak alapján a H2a: Megyei szinten jelentıs eltérések vannak az 

ügyiratforgalomban hipotézisünket elfogadtuk. 

 

 

H2b: A dolgozók leterheltsége azonos megyei szinten. 

 

A hatékonyságvizsgálatra, azaz az elvégzett munka mennyiségére fókuszálva 

meghatároztuk az egy foglalkoztatottra jutó ügyiratszámot. Az átlagos egy 

foglalkoztatottra jutó ügyiratszám megyei szinten 785 darab volt, ugyanez országos szinten 

941 darab. Ezektıl az értéktıl jelentıs eltéréseket tapasztaltunk megyei szinten. A megyék 

felében 729 ügyiratnál több jutott egy foglalkoztatottra. Ez alapján a leghatékonyabb 

foglalkoztatottak Vas, Pest, Heves, Hajdú-Bihar megyékben vannak. A legkisebb 

hatékonysággal pedig Somogy, Fejér, Baranya és Nógrád megyékben dolgoztak a 

foglalkoztatottak.  

Az elmondottak alapján a H2b: A dolgozók leterheltsége azonos megyei szinten 

hipotézisünket visszautasítjuk. 

 

H2c: A fellebbezések aránya megyei szinten azonos.  

A fellebbezések vizsgálatánál Pest megye és Budapest torzító hatását kiszőrtük, így 

összesen 11 729 darab fellebbezés volt az ingatlan-nyilvántartás keretein belül.  Közepes 

erısségő negatív irányú kapcsolatot találtunk a foglalkoztatottak száma és az 

ügyiratforgalom ezrelékében meghatározott áthozott fellebbezések között. Ezt úgy 

értelmeztük, hogy ahol magasabb volt a foglalkoztatottak száma, ott alacsonyabb a 

következı évre átvitt fellebbezések aránya. Ebbıl viszont az következik, hogy a 

foglalkoztatottak létszámának csökkentése a minıségi munka rovására menne, tehát 

méretgazdaságosság ebben értelemben nem figyelhetı meg. 
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A fellebbezési arányok nagy területi különbségeire nem találtunk egyértelmő 

magyarázatot. Az egyik ok az lehetne, hogy eltérı volt a nem „tényleges” fellebbezések 

aránya. A második magyarázat alapján a munka minısége volt különbözı, a harmadik 

szerint pedig a Balatonnal és a balatoni üdülıkkel kapcsolatos a magas fellebbezési arány 

Zalában, Veszprémben és Somogyban. Személyes interjúk alkalmával nem kaptunk olyan 

információt, amely alapján magyarázni tudtuk volna a Balatonnal és az üdülı jelleggel a 

fellebbezések magas számát, de nem zárható ki ez a lehetıség sem. Ez alapján a 

leghatékonyabban, a minıség oldaláról nézve, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Gyır-Moson-

Sopron valamint Heves megyében végzik a munkájukat, legrosszabbnak mondható a 

hatékonyság Veszprém és Zala megyékben.  

Az elmondottak alapján a H2c: A fellebbezések aránya megyei szinten azonos 

hipotézisünket visszautasítjuk. 

 

H2d: A dolgozók túlterheltsége a hatékony munkavégzést akadályozza.  

A kérdés eldöntéséhez meghatároztuk, hogy az összes ügyiratból a fellebbezések 

száma mekkora arányt képvisel, és külön megvizsgáltuk a szélsıségesen „rossz” megyék 

helyzetét. Veszprém és Somogy megyében a létszámadatokra alkotott modellhez képest 

létszámhiány, Zalában létszámtöbblet figyelhetı meg, ezért a foglalkoztatottak létszáma 

nem adott magyarázatot erre, pedig elméletileg a létszámhiány miatti túlterheltség 

ronthatta volna a munka minıségét, ezzel növelve a fellebbezések arányát.  

Az ügyiratforgalom nagyságával sem tudtuk magyarázni a kiugró értékeket, hiszen ebben a 

két megyében az egy fıre jutó ügyirat az országos átlag körül volt. A leghatékonyabb 

megyéket tekintve, ahol a fellebbezések aránya alacsony, az egy fıre jutó ügyirat 

magasabb az országos átlagnál. A létszám modellünk szerint vizsgált létszámok alapján 

Gyır-Moson-Sopron megyében alacsonyabb, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

magasabb a tényleges létszám. Ezen megállapításokból arra következtettünk, hogy a 

fellebbezések aránya csak csekély mértékben függhet a foglalkoztatottak 

létszámtöbbletétıl vagy hiányától, nem állt szignifikáns kapcsolatban az egy fıre jutó 

ügyirattal sem, vagyis a munka minıségét nem lehet egyértelmően a túlterheltségre 

visszavezetni. 

Az elmondottak alapján a H2d: A dolgozók túlterheltsége a hatékony munkavégzést 

akadályozza hipotézisünket visszautasítjuk. 
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H2e: A saját hatáskörben elintézett fellebbezések nem mutatnak területi sajátosságokat  

Saját hatáskörben elintézettek azok az ügyiratok, amelyeket egyrészrıl a 

foglalkoztatottak „rontottak el”, illetve azok, amelyekhez a fellebbezésben új okiratokat 

mellékeltek vagy a földhivatal nem is illetékes az ügyben. Tehát ezzel sem lehetett 

egyértelmően mérni a munka minıségét. A vizsgálatok elsı lépéseként megnéztük, hogy 

melyik megyében hogyan alakult a saját hatáskörben elintézett fellebbezések száma és 

aránya. Az egyes megyék gyakorlata jelentısen eltért egymástól. A beérkezett 

fellebbezések számához képest a saját hatáskörben elintézett fellebbezések aránya 

átlagosan 22% volt, a megyék felében ennél az értéknél magasabb, a másik felében 

alacsonyabb volt ez az arány. A megyék középsı 50%-a a 10%-33% sávban volt. 

Vizsgálatunkat a két szélsıséges csoportra koncentráltuk. A jelenséget kétféleképpen 

magyaráztuk. Azokban a megyékben, ahol a saját hatáskörben elintézett fellebbezések 

aránya alacsony volt, ott a foglalkoztatottak nagyon körültekintıen végezték a munkájukat, 

határozataik kijavítására, kiegészítésére, módosítására és visszavonására nem volt szükség, 

így szinte minden fellebbezést továbbítottak a megyének. A másik lehetıség pedig az volt, 

hogy minden fellebbezést továbbküldtek a megyének, mint ahogy ez Gyır-Moson-Sopron 

megyében történt. A megyék másik csoportjában, ahol magas volt ez az arány, viszont 

lehet, hogy a körzeti földhivatalok megpróbáltak minden fellebbezést saját hatáskörben 

elintézni. Ennek a vizsgálatára megnéztük, hogy megyei szinten mi történt a fellebbezéssel. 

A megyei földhivatal az elsıfokú határozatot megsemmisítheti és új eljárást írhat elı, vagy 

az elsıfokú határozatot megváltoztathatja, de akár helyben is hagyhatja. Számunkra 

ezekbıl a megváltoztatott és új eljárásra kötelezett fellebbezések voltak érdekesek, hiszen 

ezekben az esetekben merülhet fel az, hogy a foglalkoztatottak tévedtek. Az eredményeket 

a létszámadatokkal és a modellel számított létszámmal is összehasonlítottuk, és területileg 

eltérı képet kaptunk. 

Az elmondottak alapján a H2e: A saját hatáskörben elintézett fellebbezések nem 

mutatnak területi sajátosságokat hipotézisünket visszautasítjuk. 
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H2f: A földhivatalok bevételei jól elıre jelezhetıek  

 

A kérdés eldöntéséhez a földhivatalok bevételeit és kiadásait áttekintettük az éves 

beszámolók alapján, valamint feltártuk kapcsolataikat a korábban vizsgált mutatókkal.  

Mivel a földhivatalok nem profitorientált szervezetek, ezért a kiadási és a bevételi oldal 

általában jó közelítéssel megegyezik (bevételnek tekintettük a költségvetési támogatásokat 

is). A vizsgálatokban a bevételi oldalt vizsgáltuk, hiszen a földhivatalok gazdasági 

helyzetérıl ez ad reális képet, mert a kiadásuk ettıl függ. A földhivatalok bevételei nagyon 

sok változóval álltak pozitív erıs kapcsolatban. Ezek közül könnyen értelmezhetı volt a 

népesség nagyságával és a megye területével a pozitív erıs kapcsolat. A földrészletek, az 

önálló épületek és lakások száma a megye területével szoros kapcsolatban van.  

Az adófizetık száma viszont a népességgel mozog együtt. Ami meglepı volt, hogy az 

ügyiratszámmal a kapcsolat gyengébb, ami annak tulajdonítható, hogy a bevételek nem 

feltétlenül az ügyirathoz kapcsolhatóak. A földhivatalok bevételeinek elırejelezhetısége 

fontos szerepet tölthet be az elıirányzott költségvetési befizetések meghatározására 

vonatkozóan. Ennek érdekében kísérletet tettünk egy függvény meghatározására, amely 

segítségével jó közelítéssel meghatározható lehet ez az érték.  

A népesség és a terület nagyságával becsült bevételeket összevetettük a tényleges 

bevétellel. A modell alapján meghatározott bevételek jól közelítik a tényleges értékeket, 

sikerült egy jó modellt készítenünk, amivel a bevételek nagyságát meg tudtuk határozni. 

 A modell javítására lehetıség lenne a díjak változásának és arányának a 

figyelembevételével, így egy elırebecslést is végezhetnénk, hiszen a népesség és terület 

adatok könnyen elıre jelezhetıek.  

Így a H2f: A földhivatalok bevételei jól elıre jelezhetıek hipotézisünket elfogadtuk. 

 

H2g: A dolgozók jövedelme arányos a munka mennyiségével és a munka minıségével  

A bevételi és kiadási oldal vizsgálatán túl fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy a 

személyi jellegő kiadások nagysága és az aránya hogyan alakult. Az elemzéseknél szem 

elıtt tartottuk, hogy a személyi jellegő kiadások nemcsak a foglalkoztatottak bérét és 

járulékait tartalmazzák, hanem ebben az összegben a végkielégítések és a személyi jellegő 
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megbízások is benne vannak. Az összes kiadás átlagosan 53%-át teszik ki a személyi 

jellegő kiadások. Az egyes megyékben szignifikáns eltérés nincs ebben az arányban, 

kivéve Vas megyét, ahol ez az arány az átlagosnál 50%-al magasabb. Ezt egy 

létszámcsökkentés miatt kifizetett végkielégítések összegének elszámolása magyarázza.  

Az elemzést folytatva megvizsgáltuk, hogyan alakult az egy foglalkoztatottra vagy az egy 

ügyiratra jutó kiadás, bevétel és személyi jellegő kiadás. A fellebbezések arányát és az 

ügyiratok számát összehasonlítva a kiadásokkal az derült ki, hogy a személyi jellegő 

kiadások nincsenek kapcsolatban sem a többletmunkával, sem a minıségi munkával.  

Az elmondottak alapján a H2g: A dolgozók jövedelme arányos a munka mennyiségével 

és a munka minıségével hipotézisünket nem tudtuk igazolni, így azt visszautasítjuk. 

 

Számos lehetséges mutatót megnéztünk, de mindegyikrıl kiderült, hogy nem lehet 

egyértelmően a munkavégzés hatékonyságával azonosítani. Ez az adminisztratív jellegő 

munkákkal kapcsolatos általános mérhetıségi probléma megnyilvánulásának tekinthetı, 

helytelen és megtévesztı lenne bármelyik mutatót is a minıség jó közelítésének tekinteni. 

A fent felsorolt eredmények alapján a H2 hipotézisünket igazoltnak tekintjük, mely 

szerint A közszolgáltatások kibocsátásának minıségi és mennyiségi outputjai nehezen 

mérhetıek. A közszolgáltatások hatékonysága ezért területileg korlátozottan hasonlítható 

össze. 

 

Összefoglalva a hipotéziseket 

H1: Térbeli hálózatban mőködtetett közszolgáltatásoknál a 

méretgazdaságosság elınyeinek kihasználását korlátozzák a területi 

koncentrálódásból fakadó növekvı szállítási költségek.  

részben 

elfogadva 

H1a: A körzeti szinten meghatározott átlagtávolságokat több tényezı együttes 
hatása befolyásolja. (ezek a hatások számszerősíthetıek)  

igazolva 

H1b: Az egyes körzetek tipizálhatóak, mely alapján a lehetséges beavatkozási 
területek kijelölhetıek.  

igazolva 

H1c: Eltérés tapasztalható a körzetek geometriai középpontja, földhivatal 
elhelyezkedése, népességgel súlyozott középpont valamint az optimális 
(minimális távolságösszegek) elhelyezkedés között. 

igazolva 

H1d: A szolgáltatást nyújtók és a szolgáltatást igénybevevık szempontjából a 
körzetközpontok optimális elhelyezkedése eltér egymástól.  

igazolva 

H1e: A körzethatárok átrajzolásával az elérhetıségek csökkenthetıek lennének.  igazolva 
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H2: A közszolgáltatások kibocsátásának minıségi és mennyiségi outputjai 

nehezen mérhetıek. A közszolgáltatások hatékonysága ezért területileg 

korlátozottan hasonlítható össze. 

elfogadva 

H2a: Megyei szinten jelentıs eltérések vannak az ügyiratforgalomban. igazolva 

H2b: A dolgozók leterheltsége azonos megyei szinten. visszautasítva 

H2c: A fellebbezések aránya megyei szinten azonos. visszautasítva 

H2d: A dolgozók túlterheltsége a hatékony munkavégzést akadályozza. visszautasítva 

H2e: A saját hatáskörben elintézett fellebbezések nem mutatnak területi 

sajátosságokat. 
visszautasítva 

H2f: A földhivatalok bevételei jól elıre jelezhetıek. igazolva 

H2g: A dolgozók jövedelme arányos a munka mennyiségével és a munka 

minıségével. 
visszautasítva 

 

Az értekezésben a téma komplexitásából fakadóan, valamint a terjedelmi korlátokat is 

figyelembe véve a lehetséges vizsgálati területek egy részét tudtam csak számba venni.  

Az elemzések legígéretesebb kiterjesztését a különbözı számú földhivatali körzet melletti 

nem térkapcsolati és térkapcsolati költségek együttes vizsgálata jelenthetné, mert ezzel 

lehetne választ adni arra, hogy a különbözı térfelosztási lehetıségek közül melyik 

tekinthetı összességében a leghatékonyabbnak.  
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10 Tudományos eredmények és a kutatás további lehetséges 

irányai 

 

A földhivatalok térbeli elhelyezkedésének a vizsgálata kapcsán több fontos 

megállapításra is jutottunk. A földhivatalok rendszere területileg eltérı képet mutat, a 

lakosság szolgáltatásokhoz való hozzáférése nem azonos. Sikerült meghatározni és 

kimutatni, hogy mely területeken és milyen eszközökkel lehetne javítani a szolgáltatások 

elérhetıségét. Sikerült igazolni, hogy a hálózatban mőködtetett közszolgáltatások esetén a 

méretgazdaságosság, ha létezne, korlátozva lenne a növekvı szállítási költségeken 

keresztül. A közszolgáltatások hatékonyságvizsgálata rámutatott arra, hogy az inputok és 

az outputok mérhetıségének a nehézségei korlátozzák a vizsgálatokat. A vizsgálatokat a 

földhivatalok példáján végeztük el, de az elemzés módszerei alkalmazhatóak minden 

hálózatban mőködtetett közszolgáltatás elemzésekor. 

A kutatás folytatásának lehetséges irányát is meghatároztuk, azaz a 

hatékonyságvizsgálathoz kapcsolódóan egy új adatbázis elıállítására lenne szükség, mely 

az ügyiratokról egy bıvebb képet tartalmaz, valamint a foglalkoztatottak munkakörét és 

iskolai végzettségét is tartalmazza. A munka ilyen irányú kibıvítésének korlátját az adatok 

elérhetısége jelenti. A kutatás további fejlesztési irányaként hasonló, térbeli hálózatban 

szervezett közszolgáltatások (például az adóhivatal, illetékhivatal, egészségbiztosítási 

pénztárak, nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, munkaügyi központok) kapcsán lehetne 

elvégezni a hálózat térbeli hatékonyságának és mérethatékonyságnak a vizsgálatát. Az 

eredmények alapvetı jelentıségőek lehetnének és hozzájárulhatnának a költségvetési 

kiadások csökkentéséhez vagy a szolgáltatási színvonal javításához. Az adatok 

hozzáférhetısége miatt azonban egyéni kutatóként ilyen vizsgálatokra nem sok lehetıség 

nyílik. 
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20922 44519 
   

103192 

Heves megye 
        

360996 
   

Jász-Nagykun-
Szolnok megye        

95542 706751 11589 
  

Komárom-
Esztergom megye 

5191 
     

24388 
 

627069 
   

Nógrád megye 2452 
  

143500 
   

6927 394932 
   

Pest megye 
            

Somogy megye 
   

138722 
    

650998 
   

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 

12339 370249 
   

26147 32109 
 

705781 
   

Tolna megye 6008 
  

116849 
   

53314 270813 5890 
 

12118 

Vas megye 
            

Veszprém megye 
            

Zala megye 
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1. Melléklet folytatás 

 

2007 
            

M
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t)

 

B
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sá
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vé
d

el
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u
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k 
(e

ft
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Ö
ss

z 
b

ev
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ef
t)

 

Ö
ss

z 
ki

ad
 (

ef
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Baranya 
          

919888 919888 

Bács-Kiskun 
  

650713 24085 
    

6155 
 

1594039 1536139 

Békés 
        

9000 74020 1190342 1156045 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
  

747711 
    

4508 12000 
 

1334683 1536664 

Csongrád 
     

861834 25427 
  

12710 989025 957526 

Fejér  197823 2644 461045 34975 1828 
 

19437 1271 20665 
 

1095783 1095783 

Győr-Moson-
Sopron           

1141599 
 

Hajdú-Bihar 
  

654367 
  

1130238 23696 3930 
  

1296914 1265065 

Heves 
     

667847 
    

718379 838608 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

     
874192 

  
3323 273000 1039068 1011135 

Komárom-
Esztergom      

669090 
  

1942 199136 810684 796232 

Nógrád 
     

394932 57905 
 

421 24007 704681 692489 

Pest 
        

61448 699819 2982116 2982116 

Somogy 
     

880862 
    

1088994 1065169 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 
     

1258867 10015 
   

1547804 1547807 

Tolna 
     

556231 128822 
  

513979 766311 753417 

Vas 
          

508606 508606 

Veszprém 
     

879900 
   

138806 991970 991970 

Zala 
          

858089 875856 

Forrás: Saját szerkesztés (éves beszámolók alapján) 
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2. Melléklet: Megyék területi és népesség jellemzıi 

 

Földrész
letek 

száma 

Egyéb 
önálló 

épületek 
száma 

Egyéb 
önálló 

lakások 
száma 

Összes terület 
(m2) 

Népessé
g2007 

Népessé
g2008 

Nép_átla
g fı 

megye 
fold_re on_epu on_lak ossz_ter nep07 nep08 nep_atl 

Bács-Kiskun 576 003 4 362 67 168 8 444 182 844 536 290 533 710 535 000 
Baranya 365 269 4 859 85 967 4 429 429 541 398 215 396 633 397 424 
Békés 359 947 4 583 48 438 5 629 707 447 382 190 376 657 379 424 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 622 430 15 011 109 229 7 250 084 740 718 951 709 634 714 293 
Csongrád 332 923 6 065 86 192 4 262 686 147 423 751 424 139 423 945 
Fejér 320 139 6 165 72 582 4 358 900 543 428 711 428 572 428 642 
Gyır-
Moson-
Sopron 354 578 8 668 85 712 4 208 101 427 442 667 444 384 443 526 
Hajdú-Bihar 454 461 3 307 84 207 6 210 507 354 545 641 543 802 544 722 
Heves 307 225 5 707 44 540 3 637 214 159 319 460 316 874 318 167 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 346 163 3 564 46 335 5 581 655 249 403 622 399 200 401 411 
Komárom-
Esztergom 236 673 4 450 60 639 2 264 644 583 315 036 314 649 314 843 
Nógrád 211 405 6 362 22 362 2 545 534 669 213 030 210 182 211 606 
Somogy 380 470 3 910 46 540 6 035 715 910 328 496 325 024 326 760 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 521 311 6 235 54 723 5 936 635 097 576 054 571 018 573 536 
Tolna 268 347 3 778 32 202 3 703 584 270 240 966 238 431 239 699 
Vas 288 788 2 815 47 110 3 335 835 863 263 251 261 877 262 564 
Veszprém 359 425 5 109 70 508 4 492 278 122 363 706 361 620 362 663 
Zala 425 192 6 664 57 227 3 784 051 900 293 443 291 678 292 561 

Forrás: Takarnet. 
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3. Melléklet: Megyei szintő GDP; adó, adófizetı, megyei ügyiratforgalom és a 
földhivatalok éves kiadása (2007) 
 
 

megye 

GDP/fı Adófizetı 

1 
adófizetıre 

jutó 
fizetendı 
adó (ezer 

Ft/fı) 

Ügyiratforgalom 
Összes 

kiad 

megye 
gdp_fo adofiz_fo ado_adfiz ugyirat kiad 

Bács-Kiskun 1 698 161863 312 208 649 1 536 139 
Baranya 1 841 123728 343 107 545 
Békés 1 465 108943 288 146 557 1 156 045 
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 670 195117 331 239 522 1 536 664 
Csongrád 1 888 132210 347 153 904 957 526 
Fejér 2 426 157845 401 128 834 1 095 783 
Gyır-Moson-Sopron 2 851 165506 386 130 177 
Hajdú-Bihar 1 811 163236 343 199 793 1 265 065 
Heves 1 834 99122 342 125 164 838 608 
Jász-Nagykun-Szolnok 1 644 119233 307 143 513 1 011 135 
Komárom-Esztergom 2 743 120426 392 90 900 796 232 
Nógrád 1 167 61263 292 70 499 692 489 
Pest 2 234 384393 468 470 115 2 982 116 
Somogy 1 563 99639 289 111 290 1 065 169 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 359 142948 300 198 616 1 547 807 
Tolna 1 774 75570 343 76 940 753 417 
Vas 2 385 95414 330 136 606 
Veszprém 1 940 129246 326 143 860 991 970 
Zala 2 025 100673 318 106 251 875 856 

Forrás: MVM és APEH. 
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4. Melléklet: Fıszámon iktatott ügyiratforgalom megyei szinten havi bontásban 
(2007) 
 
 

Megye január február március április május június július 
Bács-Kiskun megye 22 567 18 087 16 979 15 750 17 959 15 436 16 052 

Baranya megye 11 079 8 972 8 735 8 361 9 207 8 675 8 683 

Békés megye 16 610 14 194 14 030 11 354 11 578 10 154 10 948 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 20 334 19 418 21 223 20 043 24 888 21 613 19 410 

Csongrád megye 13 057 12 748 12 829 11 867 13 179 12 322 12 330 

Fejér megye 14 111 12 766 10 357 9 607 10 613 10 209 10 442 

Gyır-Moson-Sopron megye 11 458 11 235 10 226 9 477 10 144 9 622 9 370 

Hajdú-Bihar megye 17 916 16 075 14 865 13 585 14 214 13 713 22 182 

Heves megye 8 799 9 144 9 081 7 902 8 381 9 390 8 761 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 11 910 10 949 18 988 10 636 11 054 10 061 12 545 

Komárom-Esztergom megye 8 149 7 136 8 509 7 418 7 948 7 747 7 126 

Nógrád megye 6 783 6 286 5 876 5 493 5 751 5 805 5 633 

Pest megye 39 808 40 578 37 527 35 512 39 421 39 992 40 912 

Somogy megye 11 661 9 446 10 090 8 713 8 843 8 783 8 347 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 19 302 18 174 16 458 15 531 16 584 15 693 15 533 

Tolna megye 7 399 6 857 6 760 6 090 6 240 5 623 5 876 

Vas megye 9 324 9 100 8 624 9 792 31 170 15 006 10 884 

Veszprém megye 13 705 12 451 12 053 11 439 12 322 11 842 11 931 

Zala megye 12 802 15 338 9 673 7 656 7 584 8 280 6 839 

Összesen: 276 774 258 954 252 883 226 226 267 080 239 966 243 804 

Forrás: FVM. 
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5. Melléklet: Fıszámon iktatott ügyiratforgalom megyei szinten havi bontásban 

(2007) 
 
 

Megye augusztus szeptember október november december összesen 

Bács-Kiskun megye 15 455 16 172 19 049 17 430 17 713 208 649 

Baranya megye 8 718 8 145 9 040 8 817 9 113 107 545 

Békés megye 10 438 10 480 11 989 12 259 12 523 146 557 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 18 257 19 089 20 896 18 278 16 073 239 522 

Csongrád megye 11 799 12 776 14 476 14 011 12 510 153 904 

Fejér megye 12 422 9 060 10 573 9 735 8 939 128 834 

Gyır-Moson-Sopron megye 9 148 10 182 15 355 12 850 11 110 130 177 

Hajdú-Bihar megye 35 254 12 368 14 141 13 307 12 173 199 793 

Heves megye 9 269 9 230 19 549 15 348 10 310 125 164 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 10 487 10 912 13 381 10 360 12 230 143 513 

Komárom-Esztergom megye 7 618 6 791 8 330 7 436 6 692 90 900 

Nógrád megye 5 238 5 404 6 176 5 739 6 315 70 499 

Pest megye 39 196 37 537 43 739 40 872 35 021 470 115 

Somogy megye 8 800 8 056 9 738 10 730 8 083 111 290 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 846 14 508 16 565 18 332 18 090 198 616 

Tolna megye 7 569 5 679 6 349 6 115 6 383 76 940 

Vas megye 7 532 9 174 8 151 10 744 7 105 136 606 

Veszprém megye 10 946 11 053 13 233 12 305 10 580 143 860 

Zala megye 6 835 7 321 8 028 7 416 8 479 106 251 

Összesen: 248 827 223 937 268 758 252 084 229 442 2 988 735 

Forrás: FVM. 
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6. Melléklet: Korrelációs kapcsoltak elemzésébe bevont változók (2007) 

 

Év elején elintézetlen fellebbezés Eltérés a becsült és tényleges között (fő) 

Érkezett fellebbezés Eltérés a becsült és tényleges között (%) 

Elintézendő fellebbezés Összes ügyirat 

Saját hatáskörben elintézett fellebbezés Összes ügyirat (2008) 

Eljárás megszüntetése 1 dolgozóra jutó ügyirat 

Megye helyben hagy a földhivatal döntését 1 dolgozóra jutó ügyirat (2008) 

Megye megváltoztat földhivatal döntését 1 dolgozóra jutó fellebbezés 

Megye megsemmisít és új eljárásra kötelez a 
földhivatalt 

1 dolgozóra jutó egyéb  

Elintézetlen határidőben fellebezés Erkezett fellebbezés/összes ügyirat (‰) 

Egyéb ügyek 
Saját hatáskörben/elintézendő fellebbezés 
(%) 

Foglalkoztatott fő (Saját hatáskör+megszüntet)/elintézendő % 

Becsült foglalkoztatott fő Megváltoztat+új eljárás/fellebbezés % 

Eltérés a becsült és tényleges között (fő) Megváltoztat+új eljárás/megye helyben hagy 

Eltérés a becsült és tényleges között (%) Elintézetlen változás % 

Becsült foglalkoztatott 2008-ra. 
 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 
 
 

7. Melléklet: A földhivatalok közfeladatát meghatározó legfontosabb jogszabályok 

• 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról. 

• 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységrıl. 

• 1994. évi törvény a termıföldrıl. 

• 2007. évi CXXIX. törvény a termıföld védelmérıl. 

 




