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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 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 közigazgatás hatékonyabbá tételének igényérıl, anélkül, hogy a 

térbelileg szétszórt intézményekbıl álló szervezetekre vonatkozóan konkrét elemzésekkel és 

hatástanulmányokkal támasztanák alá az esetleges átszervezések indokoltságát. Ez különösen 

jól megfigyelhetı volt egyes államigazgatási, közigazgatási szervezetek megyei szintrıl 

regionális szintővé való átszervezése során. 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 szükséges összemérni a 

méretgazdaságosságból fakadó költségváltozással. Az ilyen és ehhez hasonló kérdések 

megválaszolása elméleti és gyakorlati szempontból is érdeklıdésre tarthat számot. 

 

 



4 
 

 

 

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 elemzés megköveteli, 

bemutatjuk a földhivatalok mőködését, térkapcsolatait és történetét is. A területi 

elhelyezkedés hatékonyságának vizsgálatát a méretgazdaságosság elemzése követi, majd a 

munka hatékonyságának és minıségének, a földhivatalok gazdálkodásának térbeli 

összehasonlíthatóságával foglalkozunk. 

Bár az értekezés egyetlen magyarországi szervezet mőködését elemzi, az elemzés 

eredményei és módszerei általánosíthatóak, illetve alkalmazhatóak más közszolgáltatásoknál 

és más területi szinteken is. 

 
 

3. Alkalmazott módszerek 

 

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 regressziószámítás, 

klaszteranalízis, faktoranalízis) mellett az optimális területi elhelyezkedésre vonatkozó 

speciális mérıszámokat és mutatókat alkalmazunk, valamint szakirodalmi feldolgozásra 
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továbbra is sor kerül. A módszerek konkrét tartalmát, leírását, értelmezését az elemzésben 

történı használatuk elıtt vagy az eredmények értelmezésekor adjuk meg. 

 

 

4. 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.  

 

 

 H1: Térbeli hálózatban mőködtetett közszolgáltatásoknál a méretgazdaságosság 

elınyeinek kihasználását korlátozzák a területi koncentrálódásból fakadó növekvı szállítási 

költségek. (részben elfogadva) 

 

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 földhivatalok elhelyezkedése 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.  

 

H2: A közszolgáltatások kibocsátásának minıségi és mennyiségi outputjai nehezen 

mérhetıek. A közszolgáltatások hatékonysága ezért területileg korlátozottan hasonlítható 

össze.  
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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 hipotéziseket a magyarországi földhivatalok vizsgálata révén kívánjuk megválaszolni. 

Ezen kettı hipotézis mellé számos segédhipotézist lehetett volna megfogalmazni, de a kutatás 

exploratív, felfedezı jellege miatt ezek nagy része a végeredmény tükrében utólag 

megfogalmazott feltevés lenne. 

 

 

5. A hatékonyság és térbeli hatékonyság alapkérdései a 
közszolgáltatásoknál 

 

A 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 
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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.  

A közszolgáltatások rendszerszintő költségeinek számbavétele során a rendszer 

üzemeltetési költségein (belsı költség) kívül a rendszer nyújtotta szolgáltatások igénybe 

vevıinél keletkezı költségeket (külsı költség) 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 közeli telepítését. A belsı 

költség további két tényezıre bontható, az üzemeltetés telephelyen belüli vagy helyi 

költségeire és az üzemeltetés térkapcsolatokból fakadó költségeire. Egyik tényezı sem 

független a telephely elhelyezkedésétıl, de lényegesen jelentısebb hatást várhatóan és 

tipikusan a térkapcsolatokból fakadó költségekre a külsı és a belsı költségek közül a nem 

telephelyen belüli üzemeltetési költségek gyakorolják. A külsı költség felírható a szolgáltatást 

igénybe vevı valamilyen adekvát módon meghatározott tömeg (gyakran, de nem mindig a 

népesség vagy a népesség érintett részének a száma), és a szolgáltatás igénybe vevıjénél 

keletkezı térkapcsolati költség (lehet mérni közúti és tömegközlekedési elérhetıség alapján 

fizikai távolságban, idıben és költségben, és ezek kombinációjával, komplexebb módon) 

szorzataként. 

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. (Daskin-Owen, 1999) 

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. 

3. Már létezı vagy újonnan tervezendı rendszer vizsgálata. 
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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.  

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? 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 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.  

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 
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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. 

 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. 

 

 
 

6. 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; 
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- 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 mővelési ágak, valamint a földrészletek száma. A térbeli mozgások 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. 

 

 
 

7. 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 földhivatali körzetek szerinti átlagtávolságok 5,4 kilométer (Dunakeszi) és 31,8 

kilométer (Hajdúböszörmény) közötti 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 körzetközpont fekvésénél a földhivatal illetékességi területén lévı települések 

geometriai középpontja és a földhivatal központja közötti távolságot számítottuk ki. 
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 A számításoknál a légvonaltávolságokat vettük figyelembe. Legperifériálisabb helyzetben 

Hajdúböszörmény, Komárom, Sopron és Siófok volt található. Az ötödik helyen foglalt 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 kilométertávolságát és az összes 

légvonalbeli kilométertávolságát. Ennél a számításnál a központoknál nulla kilométeres 

távolságot vettünk figyelembe. A két érték hányadosa távolsággal súlyozott hálózati 

hányadost eredményezett, vagyis megmutatta, hogy az együttes hálózati távolság hányszorosa 

a légvonaltávolságnak. 

A legnagyobb értékekkel a sok településsel rendelkezı hegyvidéki körzetek (Dorog, 

Komló, Edelény, Tatabánya, Pásztó) rendelkeztek, Szentendrénél a Szentendrei-sziget hatása 

volt érezhetı. A legkisebb értékek többnyire néhány településes alföldi körzetek közül 

kerültek ki (Karcag, Szarvas, Tiszafüred, Kecskemét, Debrecen). 

A körzetközpont fekvése, a körzet mérete és a hálózati hányados hatását együttesen is 

megvizsgáltuk. A három vizsgált jellemzı közötti páronkénti korrelációkat 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 

értéke ugyanakkor nagyon magas volt. A hálózati hányados jelentıs szerepét egy 

négyváltozós regressziószámítás is bizonyította.  

A standardizált együtthatók és a megfigyelt szignifikanciaszintek alapján is a terület nagysága 

volt 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 volt. 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, 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 

késıbb. 
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Az eredmények megyei szintre történı aggregálásával egy nagyobb területi szinten is meg 

tudtuk vizsgálni az átlagtávolságok alakulását. A legalacsonyabb átlagtávolságot Zala 

megyében találtuk, amelynél kimagaslóan jó a 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 volt, amely elsısorban a körzetek kimagaslóan magas átlagterületének 

köszönhetı; a központok gyenge centrális elhelyezkedése is némileg rontott az átlagán, a 

hálózati hányados jó értéke viszont javított. 

Az átlagtávolságokat az elızıhöz hasonló modellel magyaráztuk, amely azonban 

tartalmilag mégis némileg mást jelent, mert eltérı területi aggregáltsági szintre vonatkozott.  

A regresszió együtthatói az átlagolások és szintváltások ellenére alig tértek el a korábbi 

eredményektıl. A standardizált együtthatók alapján most a körzetek átlagos méretének 

nagyobb jelentısége volt, mint az elızı esetben. A regresszióhoz tartozó determinációs 

együttható értéke 89,6%. 

 

Ezek alapján a H1a hipotézist : A körzeti szinten meghatározott átlagtávolságokat több 

tényezı együttes hatása befolyásolja. (ezek a hatások számszerősíthetıek) igazoltnak 

tekintjük úgy körzetek, mint megyei szintre történı aggregálás esetén. 

 

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

kijelölhetıek  

A regresszióban szereplı elızıekben vizsgált négy jellemzıt együttesen is megnéztük 

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 nem a jellemzık nagysága mentén különültek el, hanem különbözı módon 

kombinálódtak egymással az egyes szempontok. A k-közép klaszteranalízis módszerével, hat 

csoportot tudtunk képezni. A csoportképzés eredetileg a szórással standardizált adatokkal 

történt, hogy a különbözı mértékegységek ne gyakoroljanak befolyást az eredményre. 
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 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 
 

 

1. ábra: A földhivataltól való átlagtávolság és az átlagtávolságot befolyásoló 
tényezık alapján elkülöníthetı körzet típusok 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 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 különítettek el a második klaszterbe. 
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Ez alapján a 6. klaszterbe tartozó körzetek esetén az átlagtávolság csökkentésének egyik 

lehetséges módja a körzetközpontok cseréje, vagyis olyan potenciális települések keresése, 

melyek a körzetek településeinek geometriai középpontjához közelebb található. 

Az 5. klaszterbe tartozó körzetek esetén, mivel a centralitás és a hálózati hányados is 

alacsony, a lehetséges megoldás új körzetek létrehozásában kereshetı. 

A 4. klaszterbe tartozó körzetek esetén, a nagy alapterület, magas hálózati hányados és 

távolság a geometriai középponttól alapján, kombinált megoldás lehetséges, az új körzet 

kijelölés és körzetközpont módosítása. 

A 3. klaszterbe tartozó körzetek esetén célszerő lenne megvizsgálni, hogy létezik-e 

alkalmas központi fekvéső központ. 

 

Az elmondottak alapján a H1b: Az egyes körzetek tipizálhatóak, mely alapján a lehetséges 

beavatkozási területek kijelölhetıek hipotézist igazoltnak tekintjük. 

 

H1c: Jelentıs eltérés tapasztalható a földhivatal elhelyezkedése valamint az optimális 

(minimális távolságösszegek) elhelyezkedés között.  

Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a földhivatalok a közúton történı megközelítés 

alapján ténylegesen az optimális elhelyezkedéső településeken vannak-e? Ezt a vizsgálatot 

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 térbeli elhelyezkedések hatékonyságát is megvizsgáltuk a következı mutatón keresztül: 

    

ahol a  jelölte az optimális középponttól mért távolságokat egy illetékességi területen 

belül, és  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. 
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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 határ-mentiséggel és 

a megye speciális alakjával magyarázható, Hajdú-Bihar megye esetén a már elmondottak 

adnak magyarázatot, a nagymérető debreceni körzet, a határ mentiség és a településszerkezet 

szempontjából sem egységes. Heves megye estén ennyire egyértelmő okokat nem találunk. 

2. ábra: A körzeti földhivatalok és az optimális elhelyezkedésük a térben 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Vizsgálatunkat megyei szinten is elvégeztük, hiszen a körzeti földhivatalok a megye alá 

vannak beszervezve. A legkisebb területi hatékonyságot Komárom-Esztergom megye mutatta, 

hiszen ebben a megyében egy körzeti földhivatal 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. 
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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 képeste kevés körzeti földhivatal van, ezért a Tisza 

bal partján létrehozandó új kirendeltség lényegesen csökkenthetné az átlagtávolságokat. 

Az elmondottak alapján a H1c:Eltérés tapasztalható a földhivatal elhelyezkedése 

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 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. Az illetékességi területük népességgel súlyozott középpontjától 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. 

Megvizsgálva a második esetet, azt tapasztaltuk, hogy a körzeti földhivatalok 

elhelyezkedése többnyire nem az illetékességi területek geometriai középpontjában van, 

körzetenként az eltérés azonban nagy szórást mutatott. 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 szolgáltatást 
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igénybe vevık szempontjából (lakosok) optimálisabb a területi elhelyezkedése a 

földhivataloknak, mint a szolgáltatást nyújtók szempontjából (földhivatali dolgozók). 

3. ábra: A körzeti földhivatalok, az illetékességi területek geometriai és 
súlyozott középpontjai 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Az elmondottak alapján a H1d: A szolgáltatást nyújtók és a szolgáltatást igénybevevık 

szempontjából a körzetközpontok optimális elhelyezkedése eltér egymástól hipotézist 

igazoltnak tekintjük. 

 

H1e: A körzethatárok átrajzolásával az elérhetıségek jelentısen csökkenthetıek lennének.  

Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a jelenlegi rendszer az elérhetıség szempontjából 

optimális besorolásnak tekinthetı-e, vagy létezik jobb. 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. 22 körzetbıl nem kellett átsorolni más 
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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 

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 a települések nagy területe miatt sokszor nincs is település.  

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). 

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 
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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 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 egy késıbbi 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. 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 telephely meghatározásához. 

Az elmondottak alapján a H1e: A körzethatárok átrajzolásával az elérhetıségek  

csökkenthetıek lennének hipotézist igazoltnak tekintjük. 

 

Tehát a H1 hipotézisünk második felét, … a területi koncentrálódásból fakadó növekvı 

szállítási költségek elfogadottnak tekinthetjük. A hipotézisünk elsı felének az igazolásához a 

méretgazdaságosságot kellett megvizsgálni. 

A körzethatárok változtatása vagy esetleges összevonások, átszervezések ennek a 

tükrében értelmezhetıek. A méretgazdaságosság mérésének alapvetı problémáit az jelenti, 
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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. Mi a 

méretgazdaságosság elemzését nem mint költséghatékonyságot vizsgáltuk, hiszen akkor a 

szolgáltatás hatékonyságát, minıségét is számításba kellett volna vennünk (ezzel a következı 

fejezetben foglalkoztunk), hanem feltételeztük, hogy a vizsgált egységek (megyék) azonos 

hatékonysággal látják el a feladatukat. A vizsgálat tárgya az volt, hogy milyen tényezık 

határozzák meg a foglalkoztatottak létszámát (adminisztratív egységek nagysága) és ezt a 

kapcsolatot milyen függvénnyel lehet leírni. Mindezt annak érdekében, hogy a használt 

függvények segítségével megpróbáljuk kimutatni a méretgazdaságosság esetleges meglétét, 

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

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.  

A független változók meghatározásának elsı lépéseként megvizsgáltuk, hogy mely változók 

vonhatóak be az elemzésünkbe, korreláció számítással. Összesen hét változó bevonása mellett 

döntöttünk. A változók közötti korrelációs mátrix alapján néhány változó között nagyon erıs 

volt a korreláció mértéke, ezért az adatok további redukcióját tartottuk szükségesnek, mivel ez 

alapján adatredundancia lép fel az adatok között. Elıször faktoranalízis segítségével 

hajtottunk végre adatredukciót. A komponensek meghatározásánál a Maximum Likelihood 

módszert választottuk. Ezzel a módszerrel három faktort tartottunk meg, melyek az 

összvariancia nagy részét magyarázzák. A harmadik faktor sajátértéke kisebb volt, mint 1, de 

azért még az elemzés elején bent tartottuk a modellben. A létrejött faktorokat, súlyuktól 

függıen helyettesítettük a valódi változókkal, szem elıtt tartva, hogy a megalkotott modell 

„jósága” ne romoljon. Majd minimálisra redukáltuk (a legkisebb magyarázó erejő változót 

mindig elhagytuk) a független változók számát, természetesen a modell „jóságát” mindig is 

szem elıtt tartva. A modellben maradt három változó, a megye összterülete, az éves 

ügyiratszám és a megye népessége segítségével felírhattuk a regressziós függvényt: 

 

A megalkotott modell alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy megyei szinten 

összességében a földhivatalok foglalkoztatotti létszámát három tényezı határozza meg.  
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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, vagyis 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. 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 (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. 
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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.  

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. Az ügyiratforgalom megyei szinten eltérı 

képet mutatott. A legnagyobb ügyiratforgalmat a fıváros és Pest megye bonyolította le. 

A legkisebb ügyiratforgalommal (mindkét évben) Nógrád megye rendelkezett. Megállapítható 

volt, hogy az éves ügyiratforgalom egyik évrıl a másikra nem változott kiemelkedı 

mértékben. Az ügyiratforgalom nagyságára vonatkozóan a területi elhelyezkedés új 

információkat nyújtott. A fıváros és Pest megye után a nagyobb megyékben tapasztaltunk 

magasabb ügyiratforgalmat, de nem csak ez a tényezı befolyásolta a nagyságát. Korrelációs 

vizsgálatok alapján a megye területén kívül a lakónépesség, a földrészletek, önálló 

lakóépületek, mőveltségi ágak, üdülıövezetek mind hatással voltak az ügyiratforgalomra. 

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 értékektıl 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. Nógrád 

megyében a rendkívül alacsony ügyiratszám (687) azt mutatta, hogy itt az ügyiratok 
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iktatásában lehetnek eltérések a többi megyétıl, valamint a korábbi létszámmodell alapján 

ebben a megyében több a foglalkoztatott, mint amit a létszám modellünkbıl számítottunk, 

ezért volt ilyen alacsony az egy foglalkoztatottra jutó ügyiratszám. Fejér, Baranya és Somogy 

megyékben sem volt túl magas az ügyiratforgalom (587, 638, 605) és a számított 

létszámadatok is alacsonyabbak voltak a ténylegesnél, tehát itt is többen dolgoztak, ezért 

ezekben a megyékben ezért lehetett alacsonyabb az egy fıre jutó ügyiratszám. A körzeti 

földhivatalok területi elhelyezkedése alapján sem lehetett teljes egészében magyarázni az 

eltéréseket. A magyarázat ebben az esetben is lehetett egyfelıl az ügyiratok iktatásában (nem 

egységes iktatás) és a foglalkoztatottak összetételében (osztályvezetık, helyettesek, esetleg 

raktáros, gépkocsi szerelı és vezetı, karbantartó, főtı, stb) vagy ezekben a megyékben 

ténylegesen nem túl hatékonyan dolgoztak a foglalkoztatottak. Így ezzel a mutatóval nem 

tudtuk egyértelmően mérni a munka hatékonyságát. 

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. 

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, igaz ezeket hamar saját hatáskörben elintézhetik. 

A legtöbb elızı év végén elintézetlen fellebbezés (áthozott fellebbezés) Csongrád 

megyében (1028 darab) volt, a legkevesebb pedig Tolna megyében (105 darab). Az áthozott 

fellebbezések átlagos száma 396 darab. Az átlagot meghaladó megyék sorrendben: Zala, 

Nógrád, Komárom, Szabolcs, Hajdú és Csongrád. Mivel ezek csak abszolút számok voltak, 

ezért megvizsgáltuk, hogy az összes beérkezett ügyiratból (itt a 2007-es évben iktatatott 

ügyiratokat vesszük alapul, hiszen ezekkel kapcsolatosan történtek a fellebbezések) az év 

végén (következı évre átvitt) fellebbezések száma hány ezreléket tesz ki az összes 

ügyiratforgalomból. A fellebbezések aránya megyénként elég eltérı képet mutatott.  

A fellebbezések feldolgozásának a területén, a legnagyobb „lemaradást” Nógrád megyében 

tapasztaltuk, ahol az átlagérték több mint két és félszerese ez az érték. A legjobb helyzetben 

Bács-Kiskun megye volt, ahol az átlagos fellebbezés áthozatal az átlagérték kevesebb, mint 
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egyharmada. A medián értéke alapján az ügyiratforgalomra jutó fellebbezések száma 

(áthozott) nem szimmetrikus eloszlást mutat, néhány megye kilógott a sorból, a magasabb 

értékek körül. Az adatok térbeli elhelyezkedését vizsgálva az eddigiekhez képest sokkal 

többet nem lehetett elmondani, legfeljebb azt, hogy a legnagyobb lemaradást kis területő 

megyéknél tapasztaljuk. Baranya és Nógrád megye esetén a munkaerı hatékony felhasználása 

is alacsony volt (az egy foglalkoztatottra jutó fıszámon iktatott ügyiratok száma). 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. 

A 2008-as évre viszonylag több adat állt rendelkezésünkre, így módunkban állt több 

mutatót 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. Elıször megvizsgáltuk az abszolút adatokat. A legtöbb 

fellebbezés, szám szerint 529 darab, Veszprém megyében érkezett, ez az átlagérték 

kétszerese.  

4. ábra: Fellebbezések aránya az összes ügyiratból 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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A legkevesebb fellebbezés Tolna megyében volt, ez 87 darabot jelent, ami az átlagérték 

harmada. Megvizsgáltuk, hogy az összes ügyiratból a fellebbezések száma mekkora arányt 

képvisel. Veszprém, Zala és Somogy megyékben kiugróan magas volt ez az érték, az országos 

átlag több mint kétszerese. 1% alatt volt viszont Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 

Sajnos az eltérések, a magas fellebbezési arány magyarázatára nem találtunk egyértelmő 

okot. Az egyik az lehetne, hogy ezekben a megyében sokkal több volt a nem „tényleges” 

fellebbezés. A második magyarázat alapján a munka minısége alacsonyabb szinten volt 

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 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. 

Meghatároztuk az összes ügyiratból a fellebbezések száma mekkora arányt képvisel és 

megvizsgáltuk, hogy a szélsıségesen „rossz” megyékben, ahol kiugróan magas volt ez az 

érték, az országos átlag több mint kétszerese, vajon mi a helyzet. 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 
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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. 

 

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 legtöbb saját hatáskörben elintézett fellebbezés Veszprém 

megyében volt, 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 (ez egyfelıl jó, mert minden 

fellebbezést egységesen kezelnek, viszont másfelıl helyben tudnak mindent az egyes 

ügyekrıl). 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 volt. 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, mely 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. 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 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.  
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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. 

Érdekes képet találtunk, hiszen kiugróan „rossz” statisztikával bírt Tolna megye, de Fejér és 

Csongrád megyében is ez az érték 30% fölött volt (megváltoztat vagy új eljárásra kötelez).  

A legjobban teljesítı megye Veszprém, Vas és Baranya. Ekkor viszont nem találtunk 

összefüggést a saját hatáskörben elintézett ügyek aránya és a másodfokú eljárások között.  

A jól teljesítık között találtunk 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 

voltak. Baranya és Vas megyében alacsony volt 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. További érdekesség, hogy ezekben 

a megyékben a modellünk által meghatározott létszámokkal mőködnek a földhivatalok. Tolna 

megyében a létszám viszont alacsonyabb volt a modellbıl meghatározottnál, Fejér megyében 

jóval magasabb, Csongrádban viszont megfelelı.  

Az elmondottak alapján a H2e: A saját hatáskörben elintézett fellebbezések nem 

mutatnak területi sajátosságokat hipotézisünket visszautasítjuk. 

 

H2f: A földhivatalok bevételei jól elıre jelezhetıek.  

A földhivatalok bevételeit, kiadásait áttekintettük az éves beszámolók alapján, valamint 

feltártuk kapcsolataikat a korábban vizsgált mutatókkal. 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. Mivel a 
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földhivatalok nem profitorientált szervezetek, ezért a kiadási és a bevételi oldal általában jó 

közelítéssel megegyezik (bevételnek tekintettük a költségvetési támogatásokat is), ezt 

tapasztaltuk mi is. A legnagyobb bevétel és kiadás Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben volt. Három megyénél tapasztaltunk nagyobb kiadást, 

mint bevételt. Ezek a megyék Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Zala. A megyék többségében 

a bevételi és a kiadási oldal szinte megegyezik, maximum 4%-al volt magasabb a bevételi 

oldal, mint a kiadási oldal. Ezekben az esetekben ez többek közt a kötelezettségvállalások 

miatt fordulhatott elı. A további 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, 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 volt, 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. 

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 vállazókkal 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 kapcsolatok és az illesztett görbék jósága alapján, a 

független változók lineáris kombinációjaként lehet felírni (többváltozós lineáris függvény). 

A regresszió paramétereinek az ismeretében a modell már felírható volt: 

 

A modell paramétereinek értelmezése a következı:  

 

• rögzített nagyságú terület esetén 1 fı népességnövekedés 974 forint növekedést 

eredményez a bevételi oldalon; 
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• azonos népességő megyék esetén az 1 km2-el nagyobb megyében 955 forinttal 

magasabb a bevételi oldal. 

 

A modell segítségével meghatároztuk a regresszióból számított bevételt, majd 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, természetesen ehhez a 2007. évi árszínvonal és 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. 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 nem csak a foglalkoztatottak bérét és járulékait 

tartalmazzák, hanem ebben az összegben a végkielégítések és a személyi jellegő megbízások 

is benne vannak. A legtöbb személyi jellegő kiadás azokban a megyékben van, ahol a 

legnagyobb a kiadás, ez várakozásainknak is megfelel. Ennél konkrétabb képet kaptunk, ha a 

személyi jellegő kiadások arányát vizsgáltuk az összes kiadásból. 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. Az elemzést folytatva megvizsgáltuk, hogyan alakult az 

egy foglalkoztatottra vagy az egy ügyiratra jutó kiadás, bevétel és személyi jellegő kiadás.  

Az egy foglalkoztatottra jutó személyi jellegő kiadás 2007-ben átlagosan 3.267 ezer forint 

volt, a relatív szórás 9%. Mivel az egy fıre jutó személyi jellegő kiadások területileg eltérı 

képet mutatott, 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). Az egy foglalkoztatottra jutó személyi jellegő kiadás fajlagos 
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mutató, csak az ilyen jellegő mutatókkal célszerő összehasonlítani, mert különben a 

méretkülönbségek befolyásolják a korrelációt. A vizsgálatba bevont változók számának a 

kibıvítése mellett sem mutattak szignifikáns kapcsolatot a korrelációs együtthatók, amibıl 

viszont következett, hogy a személyi jellegő kiadások nem követik sem a többletmunkát sem 

a minıségi munkát. 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 kiemelnünk. Az elsı az, hogy az ügyirat és ezért az elintézendı 

fellebbezések és a megye által megváltoztatott határozatokkal szignifikáns negatív kapcsolatot 

mutatott az egy fıre jutó személyi jellegő kiadás. Ez azt jelenti, hogy minél több az ügyirat 

(nagyobb a megye, több a lakos,) akkor a 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.  

Az elmondottak alapján a H2g: A dolgozók jövedelme arányos a munka mennyiségével és a 

munka minıségével hipotézisünket nem tudtuk igazolni, így azt visszautasítjuk. 

 

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. A legmagasabb értéket Gyır-Moson-Sopron, 

Komárom-Esztergom, Nógrád és Tolna megyében tapasztaltuk, a legalacsonyabbat Vasban és 

Borsod-Abaúj-Zemplénben. Területi vonatkozást nem véltünk felfedezni ezekkel a megyékkel 

kapcsolatosan, 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 ugyanannak az adatnak két teljesen eltérı értelmezése. 

Viszont Gyır-Moson-Sopron megyében és Tolna megyében volt a legmagasabb az egy fıre 
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jutó bevétel (persze ezzel egyidejőleg itt a legmagasabb az egy fıre vetített összes kiadás is). 

Az ügyiratszám növekedésével csökkent 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 volt értelmezhetı (a népességtıl a létszám és a bevétel, valamint a 

kiadás is függ, igaz az egyikben lineáris, míg a másikban exponenciális a függés).  

Az ügyiratszámmal negatív szignifikáns kapcsolatot tapasztaltunk, azaz, ha nıtt az 

ügyiratszám, akkor csökkent az egy ügyiratra jutó személyi jellegő kiadás és a bevétel, tehát 

ismételten elmondhattuk, hogy az ügyiratszám nincs hatással a személyi jellegő kiadásokra és 

a bevételekre. 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. Továbbhaladva az 

elemzésben, megvizsgáltuk az egy ügyiratra jutó bevételt. Egy ügyiratra (fıszámon iktatott) 

átlagosan 6,156 ezer forint jutott. Vas megyében ez az érték sokkal alacsonyabb volt, 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 volt értelmezhetı ez az eltérés megyei szinten, hiszen azonos díjszabással dolgoznak 

minden megyében. A magyarázatot, hogy egy ügyiratra miért jut más-más bevétel az egyes 

megyékben, csak sejteni lehetett. Ilyen tényezık lehettek, hogy nem egységesen iktatják a 

fıszámokon az ügyiratokat és hogy az egyes megyékben más-más, az alaptevékenységen 

kívül a megrendelık részére egyéb – földhivatali alapító határozat által megengedett – 

szolgáltató tevékenységet is végeztek. 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). Nógrád, Tolna és Somogy megyében volt a legmagasabb ez az érték, egyúttal itt 

volt a legmagasabb az egy ügyiratra jutó bevétel is. 

A vizsgált mutatók mindegyikérıl kiderült, hogy nem lehet egyértelmően a munkavégzés 

hatékonyságával azonosítani. A vizsgálat alapján az a következtetés volt levonható, hogy a 
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munka hatékonyságának a mérése nagy körültekintést igényel, és nem adható meg olyan 

mutató, ami egyértelmően ezt jellemezné.  

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 földhivatal elhelyezkedése 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 
 

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 
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8. 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 költségek en keresztül. 

A közszolgáltatások hatékonyságvizsgálata rámutatott arra, hogy az inputok és az outputok 

mérhetıségének a nehézségei korlátozzák a vizsgálatokat. Igaz, hogy a vizsgálatokat a 

földhivatalok példáján végeztük el, de az elemzés módszerei alkalmazhatóak minden 

hálózatban mőködtetett közszolgáltatás elemzésekor. Az elvégzett vizsgálatoknál komplexebb 

elemzésekhez a mőködési költségekre és teljesítményre vonatkozó szélesebb körő, az egyéni 

kutatók számára elérhetetlen adatokra lenne szükség. 

A földhivatalokkal kapcsolatos 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. 
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Fıiskola Tudományos mozaik 5. ISBN 978-963-06-6212-3. pp:59-71. 

- Földhivatalok elhelyezkedésének területi struktúrája. Gyır 2009 Fiatal Regionalisták VI. 
Országos Találkozója –Nemzetközi Konferencia ISBN. 

- Méretgazdaságosság vagy entrópia? Kalocsa, 2009, Tomori Pál Fıiskola Tudományos 
mozaik 6. ISBN 978-963-88162-2-1. pp:151-165. 

- „Fehér zaj” területi idısorok dekompozíciója. Kalocsa, 2010, Tomori Pál Fıiskola 
Tudományos mozaik 7. ISBN 978-963-88162-6-9. pp:69-83. 

- A munkavégzés hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Kalocsa, 2011, Tomori Pál 
Fıiskola Tudományos mozaik 8. ISBN 978-963-88162-8-3. pp:53-65. 

 

Magyar nyelvő konferencia elıadások 

- Az önkormányzatok és a PPP, A magyar tudomány ünnepe konferencia. Tomori Pál 
Fıiskola Kalocsa, 2006. 

- A versenyképesség mint a Kánaánba vezetı út, A magyar tudomány ünnepe konferencia. 
Tomori Pál Fıiskola Kalocsa, 2007. 

- Különbségek a regionális GDP és regionális jövedelmek között. A magyar tudomány ünnepe 
konferencia. Tomori Pál Fıiskola Kalocsa, 2008. 

- Földhivatalok elhelyezkedésének területi struktúrája. Fiatal Regionalisták VI. Országos 
Találkozója –Nemzetközi Konferencia Gyır 2009.  
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- Méretgazdaságosság vagy entrópia? A magyar tudomány ünnepe konferencia. Tomori Pál 
Fıiskola Kalocsa, 2009. 

- „Fehér zaj” területi idısorok dekompozíciója. A magyar tudomány ünnepe konferencia. 
Tomori Pál Fıiskola Kalocsa, 2010. 

- A munkavégzés hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján. A magyar tudomány 
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Egyetemi/fıiskolai jegyzetek, oktatási segédanyagok; 

- Általános statisztika I, Tomori Pál Fıiskola (2006). 

- Általános statisztika II, Tomori Pál Fıiskola (2006). 

 

Szakfolyóiratban megjelent cikkek és tanulmányok; 

- A földhivatalok területi elhelyezkedésének vizsgálata. Budapest, 2011, Területi statisztika, 

14. (51.) Évfolyam 5. szám. pp: 544.-556. 

 

Nemzetközi kiadványok és Konferencia elıadások 

 

Konferencia- és győjteményes kötetekben megjelent tanulmányok (angolul); 

- Institutional and Personal Constraints of Planning the Marketing of Hungarian Settlements 

(Közösen Domboróczky Zoltánnal és Miklósné Zakar Andreával) . In: Lucrãri 

ştiinŃifice, Seria I, Vol X (2) Agroprint. Timisoara. 2008. ISSN 1453-1410 

-Differences between regional income and regional GDP in Hungary. Liverpool, 2008, 48th 

ERSA: Culture, Cohesion and Competitives. 

-Regional price differences in Hungary. Liverpool, 2008, 48th ERSA: Culture, Cohesion and 

Competitives.(Közösen Dusek Tamással) 
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- Local spetialities of the distribution of Land Register Officies in Hungary. In: Lucrãri 

ştiinŃifice, Seria I, Vol XI (2) Agroprint. Timisoara. 2009. ISSN 1453-1410 

- Decomposition of spatial time series., In: Lucrãri ştiinŃifice, Seria I, Vol XII (1) Agroprint. 

Timisoara. 2010. ISSN 1453-1410 

 

Magyar nyelvő nemzetközi konferencia elıadások 

- A régiók versenyképességének mérésénél elıforduló módszertani kérdések. IV Európa 

kihívások nemzetközi konferencia Szeged, 2007. október 12. 
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scientific symposium (May 15-16, 2008), Banat’s University, Temesvár. 
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