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• Terület: 9%

• Népesség: 41%

• Bruttó Regionális 
Termék: 50,5%

CCééloklok

�� A fA főőbb tbb téérszerkezeti sajrszerkezeti sajáátosstossáágok kimutatgok kimutatáása az sa az 
(kelet(kelet--kköözzéépp--) eur) euróópai tpai téérsrséégben;gben;

�� „„SokszSokszöögekgek””??

�� BanBanáán?n?

�� SzSzőőllőőffüürt?rt?

�� GyGyüümmöölcssallcssalááttáás ts táál? (Goddard)l? (Goddard)

�� TTéérszervezrszervezőő folyamatok vizsgfolyamatok vizsgáálata;lata;

�� UrbanizUrbanizáácicióó, ill. a v, ill. a vááros tros téérszervezrszervezőő szerepszerepéének nek 
vizsgvizsgáálata a tlata a téérsrséégben;gben;

Anyag Anyag éés ms móódszerdszer
�� VizsgVizsgáálati jellemzlati jellemzőők:k:

�� TTéérsrséégi szintgi szint: Kelet: Kelet--KKöözzéépp--EurEuróópa (+NDK, + At [4]);pa (+NDK, + At [4]);
�� AdatbAdatbááziszis::

�� Eurostat Regio, ESPON, 5. kohEurostat Regio, ESPON, 5. kohéézizióós jelents jelentéés, EC RDs, EC RD;;
�� AlapvetAlapvetőően NUTS3 teren NUTS3 terüületi egysleti egyséégek gek alkalmazása (NUTS2006) →

szegényes adatbázis;;
�� IdIdőőszakszak: 2006: 2006--2008;2008;
�� MutatMutatóókk::

�� GazdasGazdasáágg: GDP (PPS, logaritmiz: GDP (PPS, logaritmizáálláás); gazdass); gazdasáági szerkezet (BHgi szerkezet (BHÉÉ););
�� ElhelyezkedElhelyezkedéés: els: eléérhetrhetőősséég;g;
�� DemogrDemográáfiafia: n: néépspsűűrrűűsséég, nettg, nettóó migrmigráácicióó;;
�� TerTerüülethasznlethasznáálat mutatlat mutatóói;i;
�� EgyEgyéébb szszáármaztatott mutatrmaztatott mutatóók;k;

�� MMóódszertandszertan::
�� Kapcsolt tKapcsolt tööbbvbbvááltozltozóós ms móódszerek: dszerek: faktorfaktor--, klaszter, klaszter-- éés s 
diszkriminanciaelemzdiszkriminanciaelemzééss (SPSS for Windows 18.0)(SPSS for Windows 18.0);;

�� TTéérinformatika rinformatika ((ArcGISArcGIS ututóóellenellenőőrzrzéés)s)……

MMóódszertani megjegyzdszertani megjegyzééseksek

�� AlapvetAlapvetőő ccééll: aggreg: aggregáácicióós informs informáácicióóvesztesveszteséég g 
elkerelkerüülléése;se;

�� GDP becslGDP becsléésséének nek korrigkorrigáálláásasa: logaritmiz: logaritmizáálláás;s;
�� Magas mMagas mééretszretszóórróóddááss (n(néépesspesséég relatg relatíív szv szóórróóddáása: sa: 
90%), 90%), 

�� De a De a valvalóódi tdi téérszervezrszervezőőddééshezshez kicsit kkicsit köözelebb zelebb 
kerkerüültltüünk (a NUTS3 szint szinte az nk (a NUTS3 szint szinte az öösszes sszes 
orszorszáágban valamilyen tergban valamilyen terüületileti--kköözigazgatzigazgatáási si 
szintet is jelent).szintet is jelent).

ElElőőzmzméények nyek 



EurEuróópai makrorpai makroréégigióók k 
(Leibenath et al. 2006)(Leibenath et al. 2006)

- „Nyugat-európai 
Pentagon” (14-32-
47)

- „Közép-európai 
Pentagon” (16-31-
41)

- Kék banán;
- Sunbelt övezet 
(Szlovénia + 
Zágráb);

- Öresund térség

ÚÚj banj banáán n 
(Sustrain Implement Corridor (Sustrain Implement Corridor -- SICSIC¡¡))

-„Potenciális második 
gazdasági magterület 
az EU-n belül”;

-Interreg III.B terület:
- Északi CADSES terület;

- Transznacionális 
fejlesztési stratégia + 
hatékony és fenntartható
európai közlekedési 
hálózat;

-IV. Páneurópai 
Korridor (Berlin-Prága-
Bécs-
Budapest/Zágráb)

PCA eredmPCA eredméényny

KMO= 0,825; Sign. 0,000

 Általános 
fejlettség 

Globális 
szerepkör 

Népesség el-, 
megtartás 

Kommunalitás 

Közúti elérhetőség 0,894 0,109 0,304 0,903 
Vasúti elérhetőség 0,874 0,168 0,278 0,870 
GDP/fő (PPS, log) 0,828 0,400 -0,089 0,853 
Primer szektor foglalkoztatása -0,770 -0,266 -0,012 0,664 
Légi elérhetőség 0,768 0,398 -0,159 0,774 
Primer szektor BHÉ -0,751 -0,384 0,068 0,716 
Aktivitási ráta 0,585 0,024 0,199 0,382 
GDP növekedési ráta -0,525 0,002 -0,284 0,356 

Mesterséges felszínek aránya 0,146 0,920 0,066 0,871 
Népsűrűség (log) 0,275 0,874 -0,005 0,840 
GDP százalékos aránya 0,029 0,735 -0,393 0,695 
Szolgáltatások BHÉ 0,329 0,602 0,364 0,603 
Pénzügyi szolgáltatások, ingatlanpiac BHÉ 0,490 0,549 0,383 0,687 

Nettó migráció (2001-2007) 0,168 0,202 -0,786 0,687 
Munkanélküliség  0,285 0,121 0,712 0,602 
Öregedési ráta 0,562 0,130 0,687 0,805 

sajátérték 5,483 3,464 2,362 - 
Megmagyarázott variancia 34,27 21,65 14,76 - 
Kumulatív variancia 34,27 55,92 70,68 - 

 

A tA tööbbvbbvááltozltozóós eredms eredméények tnyek téérkrkéépi megjelenpi megjelenííttéésese

TTööbbvbbvááltozltozóós eredms eredméények + Urban Audit nyek + Urban Audit 
(2004) eredm(2004) eredméényeknyek

EredmEredméények nyek 

�� ÚÚj banj banáánstruktnstruktúúrara: az : az éészaki rszaki réész nyugatra fordul;sz nyugatra fordul;
�� A A ddééli rli réész sz nagyobb mnagyobb méértrtéékben integrkben integráált terlt terüületileg;letileg;
�� SzlovSzlovééniania csatlakozik;csatlakozik;
�� LengyelorszLengyelorszáágg: policentrikus fejl: policentrikus fejlőőddéés + a ds + a dééli rli réész integrsz integráállóódik a bandik a banáánba nba 

(Krakk(Krakkóó, Katowice t, Katowice téérsrséége) ge) –– fekete lyuk? Nem.fekete lyuk? Nem.
�� ÉÉszaki rszaki réészsz: f: főőleg kleg köözvetzvetííttőő szereppel bszereppel bíír (hr (hííd Kelet feld Kelet feléé), jelent), jelentőős s depresszidepresszióó

figyelhetfigyelhetőő meg;meg;

�� BalkBalkáán integrn integráácicióójaja: : 
�� RomRomáániania esetesetéében kettben kettőős (Erds (Erdéély, Regly, Regáát t –– kulturkulturáális tlis töörréésvonal, Gorzelak);svonal, Gorzelak);
�� BulgBulgááriaria: t: töörröök k éés gs göörröög hatg hatáások;sok;

�� Balti integrBalti integráácicióó: kett: kettőős; ESPON integrs; ESPON integráácicióókk
�� FFőővváárosok, nagyvrosok, nagyváárosok kimagaslrosok kimagaslóó ttéérszervezrszervezőő szerepe;szerepe;

�� UrbanizUrbanizáált tlt téérsrséégek gek magas tmagas téérszervezrszervezőő kkéészsszsééggelggel rendelkeznek, aprrendelkeznek, apróó elteltéérréések sek 
(Bulg(Bulgáária); ria); 

�� JelentJelentőős ks küülslsőő éés belss belsőő perifperifééria; ria; 
�� JelentJelentőős ters terüületi kleti küüllöönbsnbséégekgek a NUTS2 szinten bela NUTS2 szinten belüül.l.



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


