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Bevezetés  
 

A tér szerepe mai világunkban egyértelműen felértékelődik. Ez a tény azt is magával 

hozza, hogy egyre nagyobb szükség van a tér elemzésének minél szélesebb eszköztárára, 

illetve annak használatára. Jelen jegyzet a térinformatikát alapvetően a közgazdászok 

szemszögéből közelíti meg, s szándékosan nem tárgyalja a felhasználás más lehetséges 

területeit.  

Célja, hogy konkrét példákon keresztül mutassa be a térinformatika alkalmazási 

lehetőségeit elsősorban az ArcGIS 10.1-es szoftver által nyújtotta lehetőségeken keresztül, 

illetve az ingyenesen letölthető Geoda és ScapeToad programok használatának bemutatásával. 

A jegyzet nem törekszik teljességre. Ennek oka, hogy mind a térinformatikai szoftverek, 

mind pedig a megoldandó feladatok köre folyamatosan változik. Így a célja inkább csak az, 

hogy kapaszkodót biztosítson azok számára, akik közgazdászként érdeklődnek a térbeli 

kérdések elemzési lehetőségei iránt és munkájukat szeretnék térinformatikai módszerekkel 

végezni. 

A jegyzet elsősorban gyakorlati, mintsem elméleti jellegű. Ez természetesen nem jelenti 

azt, hogy az elméleti munkákkal való ismerkedés haszontalan időtöltés lenne, így időről időre 

törekszünk arra, hogy felhívjuk a figyelmet az adott téma fontosabb szakirodalmi forrásaira. 

Jelen kötet bár nem szeretne szoftverbemutatónak látszani, mégis arra törekszik, hogy 

az elemzési munkában előforduló feladatokat, problémákat egy-egy gyakorlati példán 

keresztül mutassa be. A bemutatás esetében viszont törekszik arra, hogy a laikus felhasználó 

is támaszkodni tudjon rá, így pontról pontra vezeti a felhasználót a feladat megvalósításában. 

Reméljük a jegyzet lapozgatása sokak érdeklődését felkelti a terület iránt, és a gyakorlatokat 

próbálgatva sokaknak lesz kedvük a térinformatika későbbi használatára munkájuk során. 
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Alapok 
 

A térinformatika a földrajzi referenciával rendelkező adatok gyűjtésére, tárolására, 

elemzésére és megjelenítésére alkalmas informatikai eszköz.  

 

A térinformatika digitális térképekkel foglalkozik. A térkép a Föld felszínén, illetve 

azzal kapcsolatban álló anyagi vagy elvont dolgoknak általában kicsinyített, generalizált, 

síkbeli megjelenítése. A kicsinyítés meghatározására a méretarány, a lépték szolgál. A lépték 

a térképi távolság és a valós távolság hányadosa. 

A térképeket méretarány szerint a következő csoportokba sorolhatjuk: műszaki 

térképek; topográfiai térképek; földrajzi térképek. Tartalmuk szerint a térképek két csoportját 

különböztetjük meg: általános térképek; tematikus térképek. 

Az első csoportból a topográfiai térképeket emeljük ki. A topográfiai térkép a 

legszélesebben használt térképtípus. Méretaránya 1 : 10 000-től 1 : 200 000-ig terjed. A 

méretarány csökkenésével az általánosítás foka nő. A földfelszín mesterséges és természetes 

objektumainak ábrázolása mellett adminisztratív, gazdasági tematikákat is, sőt esetenként 

szintvonalakat is tartalmazhat. Ennek megfelelően ábrázolásmódja gazdag, melyet színek és 

szimbólumok segítségével valósít meg. A nagyobb méretarányú topográfiai térképek (1 : 10 

000, esetleg 1 : 25 000) közvetlen felméréssel készülnek, míg a kisebb méretarányúakat 

kartográfiai úton az eredeti felmérések egyszerűsítésével és generalizálásával állítják össze. 

A tematikus térkép természeti és társadalmi jelenségeket és folyamatokat, azok 

minőségi és mennyiségi jellemzőit, szerkezetét, funkcióját mutatja be sajátos ábrázolási 

módszerek segítségével (lásd bővebben Lóki 1999, 2007). A tematikus térképek alapját, 

hátterét mindig az (rendszerint erősen egyszerűsített) általános térkép adja. Ezek a sajátos 

ábrázolási módszerek lehetnek színfokozatok, szimbólumfokozatok, egyedi érték, 

pontsűrűség, illetve diagram (oszlop- vagy kördiagram). 

A térbeli adatok kifejezik, hogy egy térképi objektum: 

 térben hol helyezkedik el, 

 milyen az alakja és 

 milyen más objektumokkal van kapcsolatban. 

 

Térbeli kapcsolat alatt értjük az objektumok abszolút és relatív elhelyezkedését. Ide 

tartoznak az objektumok területének és az azok között lévő távolságok meghatározása. 
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Térbeli kapcsolatnak tekintjük a szomszédsági, az irány- és a logikai kapcsolatokat. A térképi 

objektumok szétbonthatók rétegekre, fedvényekre. Például egy hazánkat bemutató térképet 

rétegekre bontunk, mint a településhatárok, közutak, vasutak, vízfolyások, stb.  

A rétegek sematikusan képezik le a világot (1. ábra), és egymásra fektetve őket teljes 

egészben visszaadnak minden valós információt. A rétegek a valóságnak bizonyos (azonos 

csoportba tartozó) objektumait átlátszó fóliaként tárolják. Egy rétegbe tartoznak pl. a 

szintvonalak, a közlekedési hálózat, az építmények, a vízhálózat. (Csemez, 2002.) 

1. ábra 

A vektoros térképek rétegszerkezete 

 
Forrás: Csemez 2002,17. o. 

 

A térinformatikai programok a rétegeken lévő objektumokat pontok, vonalak és 

poligonok formájában tárolják (ArcGIS Layer). A rétegek topológikusan összeszervezett 

objektumokból és a hozzájuk kapcsolódó – tulajdonságaikat tároló – táblázatokból állnak. A 

fedvényekben lévő elemtípusok tehát pont-, vonal- és poligonszerűek lehetnek. 

 

PONT 

X és Y koordinátával meghatározott, területtel nem rendelkező objektum. Elsősorban 

akkor használjuk, ha a pont által megjelenítendő objektum túl kicsi ahhoz, hogy a térképen 

vonallal, vagy poligonnal jelenítsük meg. Szerepe szerint a pont lehet: pont (objektum térbeli 

helye), csomópont, kezdő vagy végpont (node), illetve töréspont (vertex). 
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VONAL  

Koordinátapárok sorozata, amely vonalas objektumot reprezentál. Nem rendelkezik 

szélességgel és területtel. A vonal szerepe lehet: vonalas objektum, poligonok határvonala, 

esetleg mindkettő.  

 

POLIGON 

Területtel rendelkező objektumot testesít meg. A poligon egy zárt alakzat, a határvonala 

egy egységes területet zár közre, mint például egy tó vagy megye. Topológikusan vonalak 

sorozatával írható le, a vonalak a határvonalat alkotják. 

 

Topológia a geometriának az az ága, amely az alakzatok leképzése során azok 

változatlan tulajdonságait – az objektumok kapcsolatait vizsgálja. Topológia megadása 

lehetséges poligonokkal, élekkel, csomópontokkal. Pontokat összekötve vonalakat kapunk, a 

vonalak összekötéséből pedig poligonokat képezhetünk. Abban az esetben, ha 

megváltoztatjuk egy töréspont helyét, változik a vonal nyomvonala, ha pedig megváltoztatunk 

egy határvonalat két poligon között, akkor megváltozik mindkét poligon alakja, területe. 

A topológia néhány általános jellemzője közül kiemelhető, hogy a pontokat x, y 

koordinátapárral adjuk meg. A vonalak irányultsággal rendelkeznek, eredeti irányuk a 

digitalizálás iránya. A vonalak poligonokat határolnak és minden poligont határoló vonalnak 

van bal és jobb poligon szomszédja. Mind a vonalaknak, mind a poligonoknak van 

azonosítójuk, melyhez leíró adatok kapcsolása lehetséges. A poligonok vonalak sorozatából 

épülnek fel. Valamennyi változtatás automatikusan átvezetődik a rendszerben. 

Az attribútumok (=tulajdonságok) kapcsolhatók pontokhoz, élekhez, felületekhez, ezzel 

biztosítva a térbeli elemzés lehetőségét. A térinformatikai rendszerek abban különböznek a 

számítógépes térképészettől, hogy minden térképi réteghez kapcsolódik egy attribútumtábla, 

valamint egy rétegben minden objektumnak van egy sora a táblában. 

Az ArcGIS szoftver által leggyakrabban használt adattípusok a következők (2. ábra): 

features fájlok, raster fájlok és TIN fájlok. A features fájlok pontokból, vonalas 

objektumokból vagy polygonokból állnak és .shp a kiterjesztésük. A raster fájlok pixelekből 

(=képpontokból) állnak. Az egyes pixelek nagysága a raszter felbontásától függ. Minél 

nagyobb a felbontása egy raszteres képnek annál kisebb területet fed le egy-egy pixel. Végül a 

TIN egy három dimenziós adat. 
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2. ábra 

GIS adattípusok 

 
Forrás: Dell 2009. 

 

A vektoros adatmodellben az objektumokat alkotó pontok (például a vonalak 

csomópontjai) illetve az egyedülálló pontok (például egy telephely) helyét koordinátákkal 

írjuk le. Megadjuk továbbá azt, hogy milyen irányban vagy sorrendben kötjük össze ezeket a 

pontokat. Így képesek vagyunk az egyszerű geometriai alakzatoktól (ponttól) egészen a 

bonyolultabb objektumok (poligonok), illetve egymás közti kapcsolatuk részletes leírására. 

(Reyes Nuñez 2005). 

A raszteres adatmodell a kiválasztott terület egy óriási négyzethálóval való lefedésén 

alapul. Egy tereptárgy több kisnégyzetből („picture element” más szóval pixelból) állhat, 

ezeket a pixeleket színkódok különböztetik a környezetén levő pixelektől. Ezt az adatmodellt 

elsősorban a légi és műholdfelvételek digitális formátumának tekinthetjük, bár a területi 
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adatok geokódolása segítségével a jövőben a KSH egyre több adata megjeleníthető lesz ebben 

a formában (Reyes Nuñez 2005).  

A TIN a triangular irregular network szavak kezdőbetűiből származik. Ez a modell 

szabálytalan rácspontok hálózatából épül fel, amelyeket úgy kötünk össze, hogy a felszínt 

háromszögekkel fedjük le (Elek 2010). 

 
Vetületi rendszerek 

 
A Föld geoid alakú. A térképvetületek készítésekor arra törekszenek, hogy a földfelszínt 

vagy annak egy részletét a síkon ábrázolják. A vetületek készítésére viszont nincs egységes, 

általános metódus. Ennek az az oka, hogy a vetület készítésével együtt járnak bizonyos 

torzulások. Ezek lehetnek szög-, távolság-, vetületi irány-, vonalas aránymérték- és terület-

torzulások. Bizonyos vetületi rendszerek ezen torzulások némelyikét minimálisra csökkentik 

más hibák rovására. Az alapjellemzők szerint a következő vetületeket különböztetjük meg: a 

területtartó, a távolságtartó és a szögtartó vetület. 

A területtartó (vagy egyenlő) vetületek fenntartják az uniform területléptéket. A szögek 

eltérhetnek, de egy térség megjelenített kiterjedése megfelel a helyes relatív méretének. 

A távolságtartó vetület azt jelenti, hogy a távolságok helyesen vannak feltüntetve, 

azonban ez nem mindig érhető el minden irányban az egész térképen. A valós távolság néha 

csak bizonyos vonalak mentén vagy bizonyos pontokból helyes. 

A szögtartó vetületeket gyakran konform leképzéseknek vagy valós-alakú 

leképzéseknek nevezzük, ahol minden szög és így az objektumok alakja megmarad. Ezek a 

vetületek olyan szélességi körökön és meridiánokon alapulnak, amelyek derékszögben 

keresztezik egymást, és olyan léptékben, amely egy pont körül minden irányba ugyanakkora. 

Számunkra legfontosabb a szögtartó (konform) tulajdonság, mivel a hazánkban 

használatos vetületek mindegyike szögtartó. Amikor a térkép bármely pontján a vonalas 

aránymérték bármilyen irányban változatlan marad, szögtartó vetületről beszélünk. A 

meridiánok (délkörök, földrajzi hosszúsági körök) és a paralelkörök (földrajzi szélességi 

körök) derékszögben metszik egymást. Alakjukat megtartják a szögtartó térképeken. Ilyenek: 

magyar vetületi rendszerek (EOV, sztereografikus), Gauss-Krüger, UTM. A vetületi 

rendszerekről bővebben lásd (Belényesi – Kristóf – Skutai 2008a). 

Az ArcGIS a koordináta rendszerek két típusát különbözteti meg: 

 A geographic coordinate system (GCS), amely egy háromdimenziós gömb alakú 

felületet használ abból a célból, hogy a Földön bármely helyszín meghatározható 
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legyen. A GCS rendszerek a hosszúsági és szélességi körök segítségével határozzák 

meg egy-egy pont elhelyezkedését a Földön. 

 A projected coordinate system (PCS) mindig a GCS-en alapszik. Ebben a rendszerben 

már egy kétdimenziós felületet alkalmazunk. Ezen a felületen – szemben a GCS 

rendszerekkel – a kétdimenziós felület miatt már állandó hosszúsággal, szögekkel és 

területekkel találkozunk. A PCS rendszerekben egy-egy hely meghatározása x, y 

koordinátákkal történik. 

 

A koordináta rendszerek beállítása a következő módon történik az ArcGIS-ben: 

I. View-ra kattintunk, majd azon belül Data Frame Properties/Coordinate Sytems 

II. A jelenlegi rendszert módosíthatjuk, illetve beállíthatunk újat is. Fontos annyit megjegyezni, 

hogy lehetőségünk van csak GCS-t is beállítani. Amennyiben viszont PCS-t szeretnénk 

beállítani, akkor szükség van a GCS beállítására is. 

 

A területi szintek 
 

A regionális elemzésekben a tér tipikusan a megfigyelési egységekben jelenik meg. A 

regionális elemzések során országokra és azoknak különböző nagyságú területegységeire 

vonatkozó jellemzőket vizsgálunk. A vizsgálat megfigyelési egységei attól függnek, hogy 

milyen részletességgel szeretnénk az elemzést végrehajtani, illetve milyen adatok állnak 

rendelkezésre területi bontásban.  

 

A NUTS területbeosztási rendszere 

 

Az Eurostat a Bizottság más főigazgatóságaival együttműködésben az 1970-es évek elején 

hozta létre a statisztikai területi egységek osztályozási rendszerét (NUTS – Nomenclature des 

Unités Territoriales Statistiques). Ennek célja az volt, hogy egyetlen egységes területbeosztási 

rendszer álljon rendelkezésre az Európai Unió területi statisztikai adatainak az előállításához. 

A 2004-ben csatlakozó országokkal folytatott tárgyalások esetében az Európai Bizottság már 

a rendelet tervezetre hivatkozva meghatározta a lehatárolás keretfeltételeit, melyek az Európai 

Parlament és a Tanács 2003. május 26-án kihirdetett, a statisztikai területi egységek közös 

osztályozási rendszerének (NUTS) kialakításáról szóló 1059/2003 (EK) rendeletben kerültek 
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rögzítésre. A Rendelet keretében meghatározásra kerültek a különböző NUTS egységek 

népesség-számának küszöbértékei (1. táblázat), melyeket figyelembe kell venni mind az 

újonnan csatlakozó országoknak statisztikai rendszerük kialakításánál, mind a NUTS-

besorolás módosítását kezdeményező országoknak: 

1. táblázat 
NUTS egységek népesség-számának küszöbértékei 

Szint Minimum (fő) Maximum (fő) 
NUTS 1 3 millió 7 millió 
NUTS 2 800 000 3 millió 
NUTS 3 150 000 800 000 

Forrás: a szerző szerkesztése. 
 
A NUTS minden tagállamot egész számú NUTS 1 régióra bont fel. Ezek azután NUTS 2, 

majd a NUTS 2 szintűek NUTS 3 szintű régiókra tagolódnak. Ha a lokális szintet 

(települések) nem vesszük figyelembe, a tagállamok közigazgatási struktúrája a három helyett 

általában két fő regionális szinten alapul. Képezhetik az alapját például NUTS 1 és NUTS 3 

szintű (Länder, illetve Kreise Németországban), de NUTS 2 és NUTS 3 szintű régiók is 

(régions, illetve départements Franciaországban, Comunidades autonomas, illetve provincias 

Spanyolországban, regioni, illetve provincie Olaszországban stb.). 

2. táblázat 
Magyarország területbeosztása a NUTS rendszerben, 2014 

Szint Megnevezés Egységek száma 

NUTS1 statisztikai nagyrégió 3 
NUTS2 tervezési statisztikai régió 7 
NUTS3 megye (főváros) 19 
LAU 1 járás 175+23 
LAU 2 település 3154 

Forrás: a szerző szerkesztése. 

Alapkövetelmény az, hogy az Európai Unió számára elfogadható NUTS2 szintű régióbeosztás 

kielégítse a stabilitásra, ebből adódóan a rendszeres információszolgáltatásra, valamint az 

ország területének teljes és ismétlésmentes lefedésére vonatkozó követelményeket. 

 

Magyarország területi, települési beosztásáról – más országok gyakorlatához hasonlóan 

– az Alaptörvény (alkotmány) rendelkezik. Ennek megfelelően az ország területe fővárosra, 

megyékre, városokra és községekre, míg a főváros kerületekre tagozódik. A városokban 

kerületek alakíthatók. Település szintű egységek a község, a város és a főváros, melyek 

szükségszerűen lefedik az ország teljes területét. A megyék olyan területi egységek, amelyek 

települési egységekből állnak. 
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Nagyrégiók 

A NUTS1 szint nem volt alkalmazható Magyarországra, mivel nálunk hiányzik a tartományi 

szint, illetve a nagyrégiós lépték. (Ez a szint Németországban a tartományoknak felel meg, 

például Bajorország.) Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete előírásai 

szerint Magyarországra vonatkozóan meghatározták a három statisztikai nagyrégiót, melyek 

megfelelnek a NUTS1 szintnek (3. ábra). 

3. ábra 

Statisztikai nagyrégiók  

 
Forrás: www.ksh.hu. 

 

Régiók 

Az Európai Unió regionális politikájához való illeszkedés elősegítésére, több megyére 

kiterjedően kialakításra került a tervezési-statisztikai régiók rendszere, amelyet a 

területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 

1999. évi XCII. és a 2004. évi LXXV. törvény erősített meg. Ez jelenti hazánkban a NUTS-

rendszer (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 2. szintjét (4. ábra). 
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4. ábra 

Tervezési-statisztikai régiók 

 
Forrás: www.ksh.hu. 

Megyék 

Magyarországon a legrégebbi területfelosztás a vármegyék kialakítása volt. A legtöbb 
információ ezekre vonatkozóan áll rendelkezésre, és az elemzések nagy részét is ezekre 
készítették hosszú éveken keresztül. Vannak adatok, melyeket csak a megyékre gyűjtenek. 
Ez a beosztás pedig a NUTS3 szintnek felel meg, bár egyesek vitatják, és ugyan itt is 
felvetődtek egyes megyék részéről változtatási igények, ez a beosztás a legstabilabb hosszú 
évtizedek óta. A megyék olyan területi egységek, amelyek települési egységekből állnak. A 
19 megye az 1949–1950-es közigazgatási reform részeként jött létre az ország mai határai 
között „maradt” 25 megyéből”(5. ábra)  

5. ábra 

Megyerendszer 

 
Forrás: www.ksh.hu. 
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Kistérségek 

A területfejlesztési-statisztikai kistérségek 175 elemből álló rendszer volt, de a járások 
létrehozásával megszüntetésre került. A LAU1 szintnek felelt meg. Jelen kötet készítésekor 
még léteztek, így a későbbiekben ismertetett több példában is szerepelnek, ezért kerül itt 
bemutatásra (6. ábra).  

6. ábra 

Kistérségek, 2013 

 
Forrás: www.ksh.hu. 

 

Járások 

A járások kialakításáról és az ehhez kapcsolódó jogszabályok módosításáról, a helyi 

államigazgatási rendszer megújításáról a 2012. július 7-étől hatályos, 2012. évi XCIII. 

törvény rendelkezik. A járási hivatalok feladatait, illetékességi szabályait, szakigazgatási 

szerveit, szakmai irányításukat, valamint a járási hivatalok székhelyét és illetékességi 

területét a 218/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet szabályozza. A Kormányrendelet összesen 

198 járás kialakításáról rendelkezik, melyből 23 járás a fővárosban (a kerületeknek megfelelő 

területi beosztásban) található (7. ábra). 
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7. ábra 

Járások, 2013 

 

 
Forrás: www.ksh.hu. 

 

Települések 

Magyarországon 2014-ben 1 főváros, 23 megyei jogú város, 304 egyéb város, 2826 község 
volt. Ez a fővárossal együtt 3154 települést jelent (8. ábra). 

8. ábra 

Települések, 2014 

 

 
Forrás: www.ksh.hu. 
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Településegyüttesek, agglomerációk, agglomerálódó térségek 

Az agglomerálódás jelensége a magyarországi településállományban jól kirajzolódik. A 
Központi Statisztikai Hivatal 2014 áprilisában végezte el a nagyvárosi településegyüttesek 
jelenleg is érvényes lehatárolását. Ez alapján az ország területén 23 nagyvárosi 
településegyüttes található. A nagyvárosi településegyütteseknek 3 típusa van: agglomeráció, 
agglomerálódó térség és településegyüttes. A megnevezések a településtest összefonódásának 
szorosságára utalnak. A Budapesti Agglomerációhoz tartozó települések felsorolását a 2005. 
évi LXIV. törvény tartalmazza (9. ábra). 

9. ábra 

Agglomerációk, agglomerálódó térségek, településegyüttesek, 2014 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

Tematikus térképek szerkesztésének néhány fontos kérdése 
 

A regionális gazdaságföldrajzi és gazdaságtani vizsgálatokban leggyakrabban használt 

típus a földrajzi térképeken belül a tematikus térképek csoportja. A tematikus térkép valamely 

földrajzi téma(csoport) közvetítésére szolgál, mint például a népesség eloszlása, klimatikus 

viszonyok, áruforgalmi adatok stb. A regionális elemzések során ez a típus leggyakrabban a 

területi bontású (valamely szinten, pl. település, járás, megye, régió, ország) adatok 
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ábrázolását jelenti. A térinformatika más területeken való felhasználási lehetőségeiről írnak 

(többek között Honfi 2004, Katona 2013, Tamás 2003, Tózsa 2007). 

 

A tematikus térképek fontosabb típusai 
 

A kartogram, ahol bizonyos területi határok (pl. megyehatár) felhasználásával mutat be 

olyan adatokat, mint pl. egy főre jutó jövedelem, halálozási arányszám, foglalkoztatottság (10. 

ábra). Ebben a típusban a határok az adatoktól viszonylag függetlenül léteznek, és e térképek 

felhasználhatók több különböző adathalmaz interpretálására. A regionális földrajzi és 

gazdaságtani témájú vizsgálatokban ez a leggyakrabban alkalmazott térképtípus. Speciális 

típusa a topológikus térkép, melyről később még lesz szó. 

 

10. ábra 

Példa a kartogram készítésére 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

 

A folttérkép, mely egy-egy állandó adattal leírható, homogén foltokat (pl. növényzet, 

talajtípus) tartalmaz. Ebben az esetben a határok minden térképen különbözőek, attól függően, 

hogy milyen leíró adatról van szó (a talajtípusok határvonala a többé-kevésbé független 

növényzethatároktól). A 11. ábrán egy példát láthatunk a folt térképre. 
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11. ábra 

Magyarország talajai 

 

 
Forrás: http://www.uni-miskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/terkep.htm. 

 

Az izovonalas térkép természetes vagy képzetes felszín ábrázolására szolgál, az azonos 

értékű pontok összekötésével keletkezik (pl. a topográfiai térkép szintvonalai). Ábrázolható 

vele az átlagos hőmérséklet változása, a légnyomás vagy az évi csapadékmennyiség alakulása, 

de bizonyos elérhetőségi és potenciál térképeknél is alkalmazzák. Az izovonalas térképekkel 

az ArcGIS Spatial Analyst nevű modulja bemutatásakor részletesebben is foglalkozunk. 

 

A térképek színezési szempontjai 
 

Fontos tudni, hogy a térképezés során használandó jelkulcsok, illetve színskála 

megválasztása – bár vannak vele kapcsolatban bizonyos irányelvek – mégis elsősorban 

szubjektív kutatói döntés kérdése. Így természetesen előfordulhat az, hogy amennyiben egy-

egy jelenséget bizonyos színskálával, adott jelkulcs mellett ki tudunk mutatni, addig más 

beállítások mellett ez már nem valósul meg! Ebből esetenként következhet, hogy 

eredményünk vagy nem lesz eléggé figyelem felhívó, vagy a rossz beállításokból következően 

sugallhatunk akár téves összefüggéseket is.  

ArcGIS segítségével egy-egy térkép színezését alapvetően kétféleképpen valósíthatjuk 

meg. (A színezést a következőképpen szabjuk meg: dupla klikk a színezendő layerre/ majd a 

Layer Properties ablakban kiválasztjuk a Symbology fület).  
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I. Valamennyi poligon más és más színezést kap (Uniue Value, melyet a Symbology panelen 

belül a Categories gombra kattintva érünk el, s ezen belül a Value field kiválasztásával szabjuk 

meg, hogy melyik legyen az a mező, mely alapján megrajzoljuk a térképünket!) Ez azonban a 

gyakorlatban nagyon ritkán alkalmazott, leginkább közigazgatási térképeknél (pl. egy ország 

járásai), azonban ott is a lehető legkevesebb szín felhasználása a cél. 

II. Egy színskálával kívánjuk színezni a poligonjainkat (Graduated Colors, melyet a Symbology 

panelen belül a Quantities gombra kattintva érünk el, s ezen belül itt a Value kiválasztásával 

szabjuk meg, hogy melyik legyen az a mező, mely alapján elkészítjük a térképünket.) 

(Megjegyzendő, hogy itt nem „össze vissza” következnek a színek egymás után (pl. kék, piros, 

zöld, sárga), hanem az értéktartalomnak megfelelően egy színátmenetet követnek a kategóriák, 

közbülső nagyságú értékekhez közbülső színárnyalat tartozik.) 

 

Ha általánosságban vizsgáljuk ez utóbbi típust, akkor leggyakrabban olyan térképek 

fordulnak elő, melyek csupán egyszínű jelkulcsot alkalmaznak, ahol a sötét–világos 

átmenettel érzékeltetjük az értékkülönbségeket. Vannak olyan térképek is, ahol a hideg–meleg 

színek átmenete (kék–piros, kék–zöld–citromsárga–narancssárga–piros) jelzi az értékek 

különbségét. A színátmenetes térképek nagy hátránya azonban, hogy fekete–fehérben 

megtévesztő lehet, hogy szürkeskálán hasonlók lehetnek akár a legtávolabbi színek (pl. a kék 

és a piros sötét, a közbülső sárga pedig világos). 

Fontos megjegyezni, hogy hideg–meleg színeket csak akkor alkalmazzunk, ha nagyon 

muszáj. Például abban az esetben, ha egyszerre szeretnénk érzékeltetni az irányt és az 

intenzitást migrációs vagy külkereskedelmi térképeknél. A szufficit a meleg szín, a deficit a 

hideg szín, minél erősebb annál sötétebb, minél enyhébb, annál világosabb. De ha nagyon 

erősen ki akarjuk fejezni fejlettségi térképeknél az átlag alatti és feletti pozíciót, akkor is 

alkalmazhatjuk, de fekete–fehérben ez nem mutat sehogy (pl. fénymásolás, faxolás után, vagy 

később egy fekete–fehér kiadványban történő megjelentetés során). 

Külön kell szólnunk néhány szín használatáról. A piros szín figyelemfelhívó, erre 

következzék három példa: 

1. A regionális politikai térképeken a hátrányos helyzetű régiók általában piros színűek 

(pl. az EU-ban az Objective 1 célterületei). 

2. Keleti blokkban készített hidegháborús térképeken/iskolai atlaszokban például a 

Szovjetunió mindig piros volt, a vörös ideológiai töltete mellett olyan szerepe is volt, hogy 

nagyobbnak, félelmetesebbnek látszódjék. A Szovjetunió kiemelését szolgálta a szögtartó 

vetület is, amely a magas szélességi körön fekvő államokat, mint a Szovjetunió még 

nagyobbnak ábrázolta. 
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3. Etnikai térképeken mindig a saját nemzetiség pirossal szerepel, a már nemzetiség 

pedig halványabb kékkel. Román etnikai térképeken a románok pirosak, a magyaron a 

magyarok (pl. a Teleki Pál által szerkesztett carte rouge). 

Lehetőleg ne, vagy ritkán használjuk a fehéret és a feketét: 

 a fehér színt adathiánynak tartsuk meg, sok európai térképen pl. Bosznia–

Hercegovina fehér volt, mert nem volt rá adat a háború miatt. 

 a fekete szín (és a nagyon sötét színárnyalatok) alkalmazása azért nem 

szerencsés, mert általában a poligonok (települések, járások, megyék, régiók, 

országok) határvonalai is feketék, így két szomszédos feketére színezett területi 

egység összevonódik. Általában a feliratok is feketék. (Egyébként a feliratok 

esetében alkalmazzunk kontúrt, sötét feliratnál világos kontúr, és fordítva.  

A szürke gyakran a vizsgált területen kívüliséget jellemzi, pl. egy EU regionális 

térképen, a nem EU-tagországokat szürkével szokás kiszínezni. 

Tengerparti országoknál a tenger világoskék legyen (ne piros), így a területi 

egységeknél ne a kék színárnyalatait használjuk. 

Mivel a papír fehér, általában az a jelenség a sötétebb, amelyre fel akarjuk hívni a 

figyelmet. Ha szegénységre, akkor a hátrányos helyzetű térségek sötétek (ellenzéki térkép), ha 

a fejlettségre, akkor a gazdagabb térségek sötétek (kormánypárti térkép). 

 

Tematikus térképeken kizárólag a fajlagos, relatív adatokat ábrázoljuk. Abszolút adatok 

ábrázolására az adott jelenséggel arányos szimbólumokkal (körök, téglalapok) készült 

kartogrammok a megfelelők.  

Kartogrammok készítésénél dupla klikk a színezendő layerre/ majd a Layer Properties 

ablakban kiválasztjuk a Symbology fület, majd a Chart gombra kattintunk. Következő lépésben 

kiválasztjuk a kartogramm típusát (Pie-kör, Bar/Column-több oszlop, Stacked-jelenségnek 

megfelelőn osztott oszlop), s végül a Field selection mezőn belül kiválasztjuk azt, hogy mit is 

kívánunk ábrázolni. 

Következő térképünkön a kartogrammok egy lehetséges szerkesztési módját mutatjuk 

be hazai népmozgalmi példán (10. ábra). Az ArcGIS alapjaival kapcsolatban lásd még 

(Belényesi – Kristóf – Skutai 2008b). 

 

Fontos kérdés a térkép osztályközeinek száma. Ez a szám annak ellenére, hogy a 

szoftverünk segítségével akár különösen nagy is lehetne, a térképek helyes értelmezése miatt 

mégis behatárolt. A területi egységek eredeti értékeinek ábrázolása helyett a csoportosítással, 
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a modellalkotással szándékolt cél az általános tendenciák kimutatása. Természetesen minél 

kevesebb a területi egységek száma, annál kevesebb osztályközt kell alkalmazni (pl. 7 régió 

esetén ne használjunk 5 osztályközt). A térképekről szóló tankönyvi meghatározások szerint 

nem célszerű egy-egy térképen öt, hatnál több kategóriát alkalmazni, mivel az már az egyes 

kategóriák közötti különbségtétel rovására megy. Létezik egy szabály a megfigyelési 

egységek száma (n) és a térképezéskor használandó kategóriák felső határa (k) közötti 

kapcsolat meghatározására, mely a következő:  

 

nlog*3,31k   

 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ennél kevesebb kategória adott esetben nem 

használható, több viszont mindenképpen kerülendő (Nemes Nagy 2005). 

A tematikus térképek készítésénél a következő osztályozási elveket, szempontokat 

szokás figyelembe venni: 

1. A színkategóriák nagyjából hasonló elemszámúak legyenek (ne legyen üres 

kategória) 

2. A színkategóriák nagyjából azonos értéktartományonként következzenek 

3. Jelenjen meg bizonyos értelmezhető értéktartalom (pl. átlagfelettiség) 

4. Könnyen értelmezhető kategóriahatárok, kerek számokhoz igazodó csoportosítás 

5. Hasonló értékű régiókat ne válasszon ketté színkategória-határ 

Összességében nincs általános elfogadható legjobb módszer, a fenti szempontok 

kombinálása szükséges. 

A tematikus térképek szerkesztésének másik fontos kérdése a térképek osztályközeinek 

meghatározása. A kérdés ebben a vonatkozásban is természetesen kutatói döntést takar, ebben 

a vonatkozásban is elsősorban a vizsgálati cél és az elemző szándéka tükröződik belőle. A 

továbbiakban az ArcGIS által felajánlott lehetőségeket ismertetjük ebben a vonatkozásban. 

 

 Azonos osztályközű csoportosítás 

 

Ennél a kategorizálásnál a fő szempont az, hogy a kategóriák nagyjából azonos 

intervallumú értéktartományonként következzenek. Hátránya, hogy nem minden 

kategóriához tartozik területi egység (van a jelmagyarázatban olyan szín, amely nem 
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szerepel a térképen), olykor „erőltetettek” a határok, nincs társadalmi–gazdasági 

tartalmuk, nem jelenik meg kategóriahatárként az átlag, vagy a medián. 

 

o Equal interval (Egyenlő intervallum): ez az osztályozási rendszer azonos nagyságú 

csoportokká bontja az adatsor terjedelmét. Az osztályok darabszámának 

meghatározását a térképező végzi, azt viszont, hogy mekkorák legyenek ezek a 

csoportok, már a program számítja ki. 

o Defined interval (Meghatározott intervallum): ebben az osztályozási rendszerben a 

térkép készítő adja meg azokat az értékeket, melyek alapján a program osztja be az 

adatainkat megfelelő számú kategóriába. Az egyenlő intervallum osztályozási 

rendszeréhez képest itt nem az osztályközök számát adjuk meg, hanem a méretét. 

A megadott méret alapján az ArcGIS számolja ki, hogy hány osztályközünk lesz. 

 

 Egyenlő elemszámú csoportosítás 

 

Ennél a kategorizálásnál a fő szempont az, hogy a színkategóriák nagyjából hasonló 

elemszámúak legyenek (ne legyen üres kategória). Inkább nagyobb elemszámú terület 

egységeknél javasolt. Mi határozhatjuk meg a kategóriák számát: 2 medián, 3 tercilis, 

4 kvartilis, 5 kvintilis, 10 decilis, 100 percentilis (ez nagy elemszámú területi 

egységeknél, például Magyarország 315x elemű településállományánál). Előnye, hogy 

minden kategóriához tartozik területi egység méghozzá (közel) azonos elemszámban. 

Jó alap a területi egységek érdemi csoportosításához. Hátránya, hogy eltérő 

intervallumúak az egyes kategóriák. Itt is gyakran erőltetettek, értéktartalom nélküliek 

az osztályközök (kategóriahatárok), nem jelenik meg az átlag (legfeljebb a medián). 

 

o Quantile (Kvantilis): ebben a rendszerben valamennyi kategória azonos számú 

területi egységet tartalmaz. Mivel az egy kategóriába jutó egységek száma azonos, 

így a térképi eredmény esetenként félrevezető lehet. Ez azt jelenti, hogy esetenként 

hasonló értékkel jellemezhető területi egységek más kategóriába, vagy azonos 

kategóriába eltérő jellemzőkkel bíró egységek kerülhetnek. Amennyiben ezt az 

osztályozási rendszert választjuk, akkor ezt a hibát a kategóriák számának 

növelésével kerülhetjük el. 
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o Bár az ArcGIS nem kínálja fel lehetőségként, de elméletileg ennek a kategorizálási 

módszerek egy további változata, ha csak az alsó-, illetve felső decilist (quartilist, 

stb) térképezzük. 

 Natural breaks (Jenks) (Természetes törések) – adatsor jelentősebb töréseihez igazodó 

csoportosítás: ez az osztályozási rendszer leggyakrabban használatos a területi 

kutatásokban. A rendszer a Jenks féle formula alapján az adatsorban rejlő természetes 

csoportosulásokat keresi meg. A jelzett formula alapján a program azonosítja, hol 

vannak az adatsorban a legfontosabb töréspontok, mellyel az egyes kategóriákba a 

leginkább hasonlító értékek kerülnek, s az egyes kategóriák közötti különbség 

maximális. 

Ennek a kategorizálási módszer alkalmazásakor a szempont, hogy a hasonló értékű 

területi egységeket ne válasszon ketté színkategória-határ. Bár törekszünk arra, hogy a 

területi egységek nagyjából egyenletesen oszoljanak el a kategóriák között, mégis 

bizonyos esetekben szándékosan kiemelünk egy-egy területi egységet. Pl. a hazai 

térszerkezetben Budapest kiugró gazdasági fejlettségének érzékeltetésére. Előnye, 

hogy minden kategóriához tartozik területi egység. Hátránya azonban, hogy egyrészt 

nem azonos intervallumúak az egyes kategóriák, másrészt nem jelenik meg az átlag 

sem. Vigyázni kell azzal, hogy ennél az osztályozásnál sokszor csak a legnagyobb 

értékű területi egységek kerülnek egyesével egy-egy külön-külön kategóriába, az 

összes többi területi egység egy kategóriába kerül (különösen az alacsonyabb 

értékűeknél). 

 Geometrical Interval (Mértani intervallum): ebben az osztályozási rendszerben egy 

algoritmus határozza meg az osztályközöket oly módon, hogy minimalizálja az egyes 

osztályok elemeinek négyzetösszegét. Ez azt biztosítja, hogy az egyes kategóriákba 

tartozó értékek nagysága nagyjából azonos, illetve az egyes kategóriák közötti váltás 

konzisztens legyen.  

 Standard deviation (Átlagtól való eltérés) – kitüntetett értékekhez igazodó 

csoportosítás: ez az osztályozási rendszer azt mutatja, hogy az adott területi egység 

értéke mennyire tér el a teljes adatsor átlagától. Mind az átlagot, mind pedig az attól 

való eltérés mértékét a program számítja ki. Az osztályközök megszabása ezen 

számított értékek alapján történik. A térképezés ebben az esetben elsősorban hideg–

meleg színeket alkalmazó színskálájú térképekkel történik. 

Itt már megjelenik bizonyos értelmezhető társadalmi–gazdasági értéktartalom is. 

Például az EU átlag egy főre jutó GDP-jének 75 százaléka alatti régiók. 
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Hisztogram készítése 
 

A geostatisztikai elemzések közül a legegyszerűbb a hisztogram elkészítése arra a 

változóra, amelynek elemzését végezzük. A hisztogram az adatok egy változó szerinti leírása 

oszlopdiagramos formában, amit a gyakoriság-eloszlás alapján számít az alkalmazás. A 

gyakoriság eloszlás egy olyan grafikon, amely azt ábrázolja, hogy milyen gyakorisággal esnek 

az egyes elemek értékei egy-egy kategóriába. Az elemek számát a függőleges tengelyen, míg 

a felvett értéket a vízszintes tengelyen tüntetik fel. A hisztogram készítése segíti is a 

legoptimálisabb osztályköz kiválasztását, hol vannak törések az adatsorban, mely értékeknél 

van sűrűsödés. A hisztogramon sokkal több osztály/kategória van, mint ahány színkategória a 

térképen, így ez inkább az osztályközök meghatározása előtt az adatsor természetének, 

jellegadó értékeinek megfigyelésére szolgál, és nem az egyes általunk meghatározott, 

térképen szereplő színkategóriák szerinti eloszlást mutatja. 

12. ábra 

Az egy éven túl nyilvántartásban állók aránya a nyilvántartott munkanélküliekből, 2011 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 



25 
 

A munka menete a következő: 

I. A VIEW menüre kattintunk, melyen belül a Graphs-ot választjuk, majd Create. 

II. A legördülő menüben kiválasztjuk a Graph típust (Histogram). 

III. A Value field legördülő menüben kiválasztjuk azt az adatot, mely alapján a hisztogram készül. 

IV. Kattintunk az Add to legend-re amennyiben szeretnénk a hisztogramunkhoz jelmagyarázatot. 

V. A Number of bins-nél az oszlopok számát, míg a Transparency-nél az oszlopok átláthatóságát 

állítjuk be. 

 

A hisztogram és a térkép egymással kölcsönösen össze van kötve, mely több elemzési 

lehetőséget is biztosít (12. ábra). Ilyennel a későbbiekben a Geoda szoftvernél még találkozni 

fogunk. 

Területi lehatárolások jellemzői 
 

A területi lehatárolások kivitelezésénél igen nagy segítséget nyújt a térinformatika. 

Következő példánkban arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy a térinformatika nagyban 

megkönnyíti az ilyen jellegű munkák kivitelezését, de teljes egészében nem veszi át a döntés 

felelősségét az elemzőről. Több lehetőséget is felkínál, de az azok közül való választás mindig 

a kutató feladata. (A centrum-periféria térségek lehatárolásáról lásd Pénzes munkáját (2014)!) 

 

A Bükk településeinek lehatárolása  
 

Az első példa a természetföldrajzi és a közigazgatási területlehatárolások egymásnak 

való megfeleltetését mutatja. A problémát ebben a vonatkozásban az adja, hogy a 

közigazgatási határok a legritkább esetben feleltethetők meg, a földtani, talajtani vagy más 

szempontból meghatározott természetföldrajzi lehatárolásoknak. 

A feladatunk egyszerűnek tűnik: határoljuk le a Bükk hegység településeit! Már a 

kiindulásnál szembesülünk egy döntési helyzettel. Ha betöltjük az ArcGIS-be a 

kistájegységek térképét, láthatjuk, hogy a Bükkel kapcsolatban több kistájat is 

megnevezhetünk. Ha a középtájakat vizsgáljuk, akkor a Bükkvidék középtájat kell figyelembe 

vennünk, mely összesen 8db kistájból áll. A középtáj ráadásul középtáj csoportokra is 

bontható, ezek: Központi-Bükk, Bükkalja, Bükklába. 

Az egyszerűség kedvéért a következükben válasszuk ki a Központi Bükk 

középtájcsoporthoz tartozó kistájakat, melyek: Északi-Bükk, Déli-Bükk, Bükk-fennsík.  
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I. FILE/ADD DATA s a megfelelő mappából betöltjük a kistájegységi és a települési fájlokat. 

II. SELECTION/SELECT BY ATTRIBUTES (vagyis a Layeren belül valamely, az attribútum 

táblában levő attribútum/jellemző alapján keresünk). Tegyük fel, hogy egészen pontosan nem is 

tudjuk, hogy az attribútum táblában az egyes Fields-ek, vagyis ebben az esetben oszlopok 

milyen értéket vesznek fel. Ennek megtudására kattintunk a Kozeptajcs -ra, majd ezután a GET 

UNIQUE VALUES gombra. Ezzel megtudhatjuk, hogy az adott oszlopban konkrétan milyen 

értékek is vannak. Ezt kifürkészvén már könnyedén választjuk ki a megfelelő poligonokat: 

Kozeptajcs = Központi-Bükk.  

III. Mivel a jövőben csak erre a 3 poligonra van szükségünk, így célszerű őket kiexportálni: 

rákattintunk a Tartalomjegyzékben a kistájegységek Layerre, majd jobb klikk és a legördülő 

menüben a DATA/EXPORT DATA s az OUTPUT FEATURE CLASS-nál megadjuk a 

kiexportált települési állomány fájljának nevét (mely legyen Bukk), illetve azt, hogy hova, mely 

könyvtárba történjen az exportálás. Az exportálásnál fontos, hogy az elmentett fájl típusánál 

beállítsuk, hogy Shapefile. Egy előrejövő ablak rákérdez arra, miszerint szeretnénk-e, hogy ezt a 

kiexportált állományt hozzáadjuk a térképünkhöz új Layerként. Az Igen-re kattintunk. 

IV. A vizsgálat során a 3 kistájegységet együttesen tekintjük Bükknek. Ezért a 3 poligont egyesítjük: 

ehhez a Geoprocessing menüre kattintunk, majd azon belül a Merge parancsot választjuk. Az 

Input Datasets természetesen a bukk.shp lesz. Output esetében megadjuk az egyesített fájl 

elnevezését, ez legyen bukkegyben.shp és a mentés helyét. 
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V. A következőkben megkezdjük a konkrét lehatárolást: SELECTION/SELECT BY LOCATION 

(vagyis ebben az esetben a Layer egységeinek térbeli elhelyezkedése alapján keresünk) 

beállítjuk, hogy a Target/Cél Layer, vagyis amiben keresünk, a településeket magában foglaló 

legyen. Source/ Forrás Layer, vagyis ami alapján keresünk, pedig a bukkegyben.shp. Ezután 

beállítjuk a metódust, ahogyan el kívánjuk végezni a konkrét lehatárolást. A következő 

pontokban ezek közül a leggyakrabban használtakat emeljük ki. A konkrét metódusok mellett 

példaként ismertetjük, mi az eredmény, ha a konkrét lehatárolásban egyik vagy másik 

megközelítést használjuk. 

VI. intersect, vagyis a Target Layer-ből azokat választja ki, melyek metszik a Source Layer 

poligonjait. Ebben az esetben 24 települést határolunk le, köztük magát Miskolcot is. A 

települések össznépessége ekkor 2010. január 1-jei népességgel számolva 250 312 fő. 

VII. are within, vagyis a Target Layer-ből azokat választja ki, melyek a Source Layer poligonjain 

belül vannak. Ennek egy finomítása az, amikor a feltétel are completely within. Ebben az 

esetben 3 települést határolunk le. A települések össznépessége ekkor 2 028 fő. 

VIII. have their centroid in, vagyis a Target Layer-ből azokat választja ki, melyek a geometriai 

középpontjai a Source Layer poligonjain belül vannak. Ebben az esetben 11 települést 

határolunk le, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebbe a körbe már nem tartozik bele Miskolc. A 

települések össznépessége ekkor 13 256 fő. 

IX. Létezik egy olyan megközelítés is, mely alapján azok a települések kerülnek lehatárolásra, 

melyek a Bükk valamely körzetén belül helyezkednek el. A körzet nagyságának meghatározása 

természetesen újabb olyan feladat, amely elemzői kompetenciába tartozik. A körzetet ebben a 

vonatkozásban puffer területnek nevezzük, vagyis buffer. A lehatárolások végrehajtásánál nincs 

szükség a pufferek konkrét feltüntetésére, felrajzolására, bár más funkcióiban a program azt is 

természetesen elvégzi, de erre most nem térünk ki. Ahhoz, hogy puffert tudjunk figyelembe 

venni, arra van szükség, hogy a programunk tisztában legyen azzal, hogy a felhasznált 

térképeink milyen mértékegységben készültek. A beállításhoz ezért VIEW/DATA FRAME 

PROPERTIES és a GENERAL fülön belül a UNITS-nál állítjuk be, hogy a MAP vagyis az 

alaptérkép méterben, míg annak a megjelenítése, tehát a DISPLAY kilométerben számol. 

Megnyomjuk az OK-t. Mivel beállítottuk a használt távolsági mértékegységet, így már 

folytathatjuk a kiválasztást. SELECTION/SELECT BY LOCATION/APPLY A SEARCH 

DISTANCE melynél beállítjuk a megfelelő nagyságrendeket, mely ebben az esetben legyen 1, 5 

és 10, majd a kilométert ezután OK. Egy kilométeres puffer esetén 30 települést határolunk le 

257 241 fős, öt kilométeresnél 60-at 330 679 fős, míg tíz kilométeresnél 90-et 415 951 fős 

népességgel. 

 

Könnyen belátható tehát, hogy a térinformatikai alkalmazások használata nagyban 

megkönnyíti a területi lehatárolások elvégzését. A térinformatika viszont, mint oly sok más 

esetben, itt is inkább csak támogató eszköz, s az általa biztosított eredmények, majd az ezek 
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alapján végzett további számítások minősége nagyban függnek az elemző előzetes háttér-

információitól, illetve kutatási koncepciójától. 

 

Közúti térségek lehatárolása  

 

A következő lehatárolási példában célunk a hazai településállományból a 

közúthálózatnak megfelelő csoportosítás létrehozása. A települési adatok ilyen jellegű 

csoportosításával ezután tovább dolgozhatunk, képezhetünk majd települési aggregátumokat, 

számolhatunk ezekkel viszonyszámokat, de a megkapott településlehatárolás lehet alapja akár 

shift-share elemzésnek is (Tóth 2013)! 

A feladat előtt természetesen meg kell vizsgálni, hogy a közutas alapfájlunk mennyire 

alkalmas különbségek tevésére, melyet a települések besorolásánál is figyelembe vehetünk. A 

GeoX Kft. által összeállított közút térkép 4. oszlopa az UTTIPUS nevet viseli. Az egyes 

típusok kódjai a következők: 

1. autópálya, 

2. autóút, 

3. elsőrangú főút, 

4. másodrangú főút, 

5. egyéb közút, 

8. folyami átkelőhely (komp), 

13. autópálya felhajtó. 

 

Mint láthatjuk ezek a típusok megfelelők arra, hogy az első öt segítségével elkészítsük a 

település lehatárolást. A települési fájlunk olyan lesz, melyben Budapest nem egy 

poligonként, hanem kerületenként szerepel. Ezzel finomabb, pontosabb lehatárolást tudunk 

készíteni. A feladat az lesz, hogy az 5 kategória segítségével a következő csoportokat hozzuk 

létre (munkánk során tehát csak az első 5 útkategóriára lesz szükség, a további kettőre nem!): 

1. autópályák 10 km-es körzete, 

2. autóutak 10 km-es körzete, 

3. elsőrangú főútvonalak 10 km-es körzete, 

4. másodrangú főútvonalak 10 km-es körzete, 

5. egyéb települések. 
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A lehatárolás menete 

I. FILE/ADD DATA s a megfelelő mappából betöltjük a közúti és a települési fájlokat. 

II. SELECTION/SELECT BY ATTRIBUTES (vagyis a Layeren belül valamely, az attribútum 

táblában levő attribútum/jellemző alapján keresünk) az út Layer-ből kiválasztjuk az ÚTTÍPUST 

egyszer rákattintva, melynek egyenlőnek kell lennie eggyel, mely az autópályákat jelenti.  

III. SELECTION/SELECT BY LOCATION (vagyis ebben az esetben a Layer egységeinek térbeli 

elhelyezkedése alapján keresünk) beállítjuk, hogy a Target/Cél Layer, vagyis amiben keresünk, a 

településeket magában foglaló legyen. Source/ Forrás Layer, vagyis ami alapján keresünk, pedig 

az út.  

IV. 10 kilométeres körzetet szeretnénk, (ami azt jelenti, hogy a zóna az út egyik, illetve másik 

oldalán is 10–10 kilométeres) vagyis azt, hogy az utak 10 km-es pufferzónájában történjen meg 

a keresés. Ehhez arra van szükség, hogy a programunk tisztában legyen azzal, hogy a felhasznált 

térképeink milyen mértékegységben készültek. A beállításhoz ezért VIEW/DATA FRAME 

PROPERTIES és a GENERAL fülön belül a UNITS-nál állítsuk be, hogy a MAP vagyis az 

alaptérkép méterben, míg annak a megjelenítése, tehát a DISPLAY kilométerben számol. 

Rákattintunk az OK-ra. 

V. Mivel beállítottuk a használt távolsági mértékegységet, így már folytathatjuk a kiválasztást. 

SELECTION/SELECT BY LOCATION/APPLY A SEARCH DISTANCE melynél beállítjuk a 

10 kilométert, ezután OK.  

VI. A Tartalomjegyzéket a térkép rajzolás sorrendjébe állítjuk (LIST BY DRAWING ORDER) és 

ekkor a településeket kijelölve, és egy jobb klikket nyomva a legördülő menüben a 

DATA/EXPORT DATA, s az OUTPUT FEATURE CLASS-nál megadjuk a kiexportált 

települési állomány fájljának nevét (mely legyen 1-es), illetve azt, hogy hova, mely könyvtárba 

történjen az exportálás. Az exportálásnál fontos, hogy az elmentett fájl típusánál beállítsuk, hogy 

Shapefile (mint látható lesz, más is lehetne). Egy előrejövő ablak rákérdez arra, miszerint 

szeretnénk-e, hogy ezt a kiexportált állományt hozzáadjuk a térképünkhöz új Layerként. 

Kattintsunk az Igen-re. 

VII. Kattintsunk az eredeti települési fájlra. Jobb klikk- OPEN ATTRIBUTE TABLE. Fent az ikonok 

közül kiválasztjuk a SWITCH SELECTION opciót, mellyel az adattáblából kijelölhetjük az 

összes olyan sort, melyet eddig nem jelöltünk ki. Ha ez megtörtént, akkor a Tartalomjegyzékben 

újra a településekre kattintunk, majd jobb klikk, DATA/EXPORT DATA és az előbbihez 

hasonló módon kiexportáljuk az autópálya csoportjába nem tartozó települések körét. Legyen a 

neve Export_Output1.shp. és ezt is adjuk hozzá a térképhez. Ezután a következő keresésnél már 

ebből a települési körből fogunk választani. Ennek az az oka, hogy jó néhány település akár több 

kategóriába is tartozhatna, hiszen például mind autópályával, mind főútvonallal rendelkezik, 

vagy a pufferek átfedik egymást. A kategorizálás viszont hierarchikus, vagyis az egyes 

települések abba a kategóriába tartoznak, mely a számukra elérhető lehetőségek (vagyis ebben 

az esetben közúti kategóriák) közül a lehető legmagasabb. 
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VIII. Folytatjuk a csoportok kiválasztását az autóutak 10 km-es körzetének lehatárolásával. 

SELECTION/SELECT BY ATTRIBUTES/UTTIPUS=2 SELECTION/SELECT BY 

LOCATION Target layer(s) Export_Output1, Source Layer út, Apply a search distance 10 

kilometers, majd OK. Ezeket az előbbihez hasonló módon kiexportáljuk 2.shp néven és 

megjelenítjük a térképen. Az Export_Output1-re kattintva jobbklikk, OPEN ATTRIBUTE 

TABLE/SWITCH SELECTION majd a maradék településcsoportot is kiexportáljuk 

Export_Output2.shp néven és kérjük ennek is a megjelenítését. 

IX. A következő az elsőrangú főutak 10 km-es körzetének lehatárolása. Ehhez 

SELECTION/SELECT BY ATTRIBUTES/UTTIPUS=3 SELECTION/SELECT BY 

LOCATION Target layer(s) Export_Output2, Source Layer út, Apply a search distance 10 

kilometers, majd OK. Újabb export 3.shp néven, mely után Export_Output2-re kattintva 

jobbklikk, OPEN ATTRIBUTE TABLE/SWITCH SELECTION majd a maradék 

településcsoportot is kiexportáljuk Export_Output3.shp néven és természetesen kérjük 

mindkettő megjelenítését. 

X. A következő a másodrangú főutak 10 km-es körzetének lehatárolása. Ehhez 

SELECTION/SELECT BY ATTRIBUTES/UTTIPUS=4 SELECTION/SELECT BY 

LOCATION Target layer(s) Export_Output3, Source Layer út, Apply a search distance 10 

kilometers, majd OK. Újabb export 4.shp néven, mely után Export_Output3-ra kattintva 

jobbklikk, OPEN ATTRIBUTE TABLE/SWITCH SELECTION majd a maradék 

településcsoportot is kiexportáljuk 5.shp néven és természetesen kérjük mindkettő 

megjelenítését, hiszen ez a maradék településcsoport képezi az 5-ös kategóriát. 

XI. A kapott fájlokkal ezután többféleképpen dolgozhatunk tovább. Nézzük az első lehetőséget. 

Mind az 5 shape fájl esetében a megnyitjuk az attribútum táblát, melybe beillesztünk egy KOD 

elnevezésű oszlopot, aminek a konkrét értékei legyenek a fájl elnevezésében szereplő 

sorszámok. Tehát OPEN ATTRIBUTE TABLE/TABLE OPTIONS/Add Field. A hozzáadott 

oszlop/Field neve minden esetben legyen KOD (lényeges, hogy mind az öt esetben ugyanúgy 

írjuk), a típus legyen Double, a Precision 10, Scale 5. A létrehozott oszlop nevére kattintunk, 

majd jobb klikk, Field Calculator és KOD=1 majd a 2-es fájl esetében 2 és így tovább. 

XII. Amennyiben valamennyi fájl esetében ezt elvégeztük a Geoprocessing menüre kattintantunk, 

majd azon belül a Merge parancsot választjuk. Az Input Datasets természetesen az 1,2,3,4,5. shp 

lesz. Output esetében meg adjuk az egyesített fájl elnevezését és a mentés helyét. A kapott 

térkép adattáblája kiexportálható, mellyel további statisztikai számítások kezdhetők. Az 

eredmény természetesen térképezhető, lásd 13. ábra. 

XIII. A másik megoldás némileg bonyolultabbnak tűnik, amolyan barkácsmódszer. Az 1-5.shp-hez 

természetesen tartozik egy-egy dbf fájl is, ami, mint tudjuk, megfelel a layer attribútum 

tábláinak. Ezeket a dbf fájlokat megnyitjuk Excelben, összemásoljuk egybe, s hozzáadjuk a 

fentebb külön-külön hozzáadott kód mezőt. Az Excelben létrehozott összesített fájlt ezután 

elmentjük dbf-ben, mely ezután könnyedén csatolható az alap települési térképhez, s így az 

eredmény megjeleníthető. 
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A munkánk eredményeként kapott lehatárolásról a következő táblázatban mutatunk meg 

néhány információt (3. táblázat és 13. ábra). 

3. táblázat 

A lehatárolt települési csoportok részesedése az országos népességből és jövedelemből, % 

Kategóriák 
Népesség Jövedelem 

2001 2009 2001 2009 
1. csoport 31,1 32,3 32,1 33,8 
2. csoport 3,6 3,9 3,8 4,2 
3. csoport 17,0 16,7 14,3 14,7 
4. csoport 42,1 41,3 45,9 43,4 
5. csoport 6,2 5,8 4,0 4,1 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: a KSH adatai alapján a szerző számítása. 

13. ábra 

A lehatárolás eredménye 

  
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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Térinformatikával támogatott, de térinformatikai eszközök nélkül is 
elvégezhető elemzések 

 

A következő módszerekben az a közös, hogy bár számításukhoz nem, vagy esetenként 

kevésbé fontos a térinformatikai háttér, viszont az eredmények bemutatásában, az elemzés 

konklúziójának megtételében nélkülözhetetlen. Éppen ezért néhány példán keresztül 

igyekszünk felhívni a figyelmet a következő módszerek jelentőségére. A tananyag terjedelmi 

korlátai miatt itt természetesen nem tudjuk bemutatni az összes lehetséges felhasználási 

területet, inkább csak felvillantjuk a módszerek alkalmazási lehetőségeit. Fejezetünkben 

először a súlypontmódszer, majd a területi mozgóátlag, a gravitációs és potenciálmodellek 

használatának néhány lehetőségét mutatjuk be. Akik egy-egy módszerben mélyebben 

kívánnak elmélyülni, tanulmányozzák a javasolt irodalmi forrásokat! 

 

Súlypontmódszer 
 

A térszerkezet bemutatására, illetve a térbeli folyamatok elemzésére az egyik 

alkalmazható módszer a súlypontmódszer (Nemes Nagy 2009). Ennek segítségével ugyanis a 

térszerkezet időbeli, illetve térbeli alakulásáról egyszerre kaphatunk képet. Fontos lehet egy-

egy terület megismerése esetén belső szerkezetének, struktúrájának alakulása, változása. Ilyen 

vizsgálatok esetén használhatjuk a súlypontmódszert, melynek eredményét térképen elemezve 

kaphatunk képet a legmeghatározóbb területi folyamatokról. 

A módszer kiindulópontja az a gondolat, hogy egy n pontból álló síkbeli rendszer 

súlypontjának koordinátái (ha a pontok helyzete definiált a térben, s minden ponthoz tömeg 

rendelhető) a pontok koordinátáinak súlyozott számtani átlagaként számíthatók: 

 

ahol x és y a súlypontok két koordinátáját; xi és yi az egyes pontok koordinátáit, míg fi a 

pontokhoz tartozó súlyokat jelenti. Megemlítendő, hogy a geometriai/földrajzi középpont a 

pontok koordinátáinak súlyozatlan számtani átlaga. Hazai vizsgálatoknál gyakran az EOV-
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koordinátákat használjuk (jelen vizsgálatban is ezt alkalmazzuk), de elképzelhető más 

rendszer alkalmazása is. A pontokhoz tartozó súlyok a vizsgálatunknak megfelelően 

változhatnak, de fontos megjegyezni, hogy a súlyok csak abszolút mennyiségek lehetnek, nem 

fajlagos mutatók. Területi fejlettségi vizsgálatokban érdemes a személyijövedelemadó-alapot 

képező jövedelem adatát használni. Ennek oka az, hogy településsorosan ez a leginkább 

elérhető adat, mely bizonyos hiányosságai mellett (pl.: szürke-, illetve feketegazdaság) 

alapjában jól mutatja a területi fejlettségi különbségeket. Ezen adat alapján készített jövedelmi 

súlypontokat célszerű összevetni a népességi súlyponttal, mellyel koncentrált képet kaphatunk 

a gazdaság, illetve a társadalom alapvető térbeli folyamatairól. Emellett ha a jövedelmi 

súlypontot a geometriai középponttal vetjük össze, akkor a gazdaság földrajzi/térbeli 

koncentrációjáról kaphatunk képet. 

Egy konkrét vizsgálatban a vizsgálati időszak a jelen módszer esetén 2001–2009, bár mint 

látható lesz, ez az időszak is kevés ahhoz, hogy meghatározó térszerkezeti módosulások 

történjenek. A súlypontok elmozdulását ezért csak hosszabb, több évtizedes időtávon érdemes 

vizsgálni. A népességszám esetében pl. az éves változások helyett a népszámlálások értékei 

esetén célszerű a súlypontok elmozdulását figyelembe venni. 

Az eredmények térképezése 

I. A konkrét számítások elvégzése után az eredményeket egy-egy Excel fájlba mentjük jov.xls és 

nep.xls néven. Ezután betöltjük az adatokat az ArcGIS-be: FILE/ADD DATA.  

II. Mind a két fájlnál jobb klikk, majd DISPLAY XY DATA. 

III. Betöltjük a háttérnek szánt települési térképet, feliratozunk és exportáljuk az eredményt. 
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14. ábra 

Jövedelmi és népességi súlypontok Magyarországon, 2001–2009 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

Összegezve megállapíthatjuk (14. ábra), hogy a népesedési súlypont és a jövedelmi súlypont a 

vizsgálati időszak folyamán csak igen kis távolságra mozdult el. Előbbi Csévharaszt, míg 

utóbbi Ócsa település közigazgatási területén belül mozdult elemzésünk időszakában. Már a 

két pontsor elhelyezkedésének térbeli különbsége is árulkodó, hiszen míg a jövedelmi 

súlypont nyugatabbra, addig a népességi keletebbre helyezkedik el. Az elmozdulás iránya 

viszont ellentétes irányú. A jövedelmi súlypontok elmozdulása keleti, míg a népességié 

északnyugati. Vagyis a vizsgálati időszak folyamán lassan megindult az alapvető jövedelmi és 

népesedési tendenciák kismértékű változása, melynek okait, illetve további összefüggéseit 

más, további elemzési módszerekkel érdemes vizsgálni. Fontos megvizsgálni a következő 

kérdéseket:  

 a két súlypont távolságát, mivel a távolodás az egy főre jutó jövedelmek fokozódó 

egyenlőtlenségére utalhat, 

 az elmozdulások irányát: hiszen keleten–északkeleten a jövedelmek gyorsabban 

növekedtek, mint délnyugaton, a népességszám viszont nyugaton gyarapodott (vagy 

keleten fogyott) nagyobb mértékben, 
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 az elmozdulások éves mértékét, hiszen a keleti jövedelemnövekedés főleg a 2000-es 

évek elején volt jelentős, utána lassult a felzárkózás. 

 

Területi mozgóátlag 
 

Az alapszerkezet vizsgálatánál vehető igénybe a területi mozgóátlag módszere (Dusek 

2001.) A mozgóátlagok módszere a statisztikában elsősorban az idősorok elemzésénél 

használatos. Célja, hogy kiszűrjék vele a véletlen hatást, s segítségével a nagyobb 

összefüggések, trendek kimutathatók. A mozgóátlagolás célja ebben az esetben is elsősorban 

a nagyobb összefüggések kimutatása volt, melynek módja a megfelelő aggregálás 

megtalálása. (Térökonometriában a területi mozgóátlag a térbelileg késleltetett változókkal 

azonos. Ezekről a területi autokorreláció kapcsán később még olvashatnak.) 

Egy adott elemi egységnél a vizsgált jellemző területi mozgóátlagát úgy számítjuk ki, 

hogy a jellemzőnek a területegységre és a valamilyen eljárással meghatározott környező 

területegységekre kapott értékeit átlagoljuk: 

  

azon elemekre. ahol d(xi;xj) <=m  

ahol M(xi) az i pont mozgóátlaga, d(xi, xj) i és j pont távolsága, m a mozgóátlag 

kiterjedése. xj j-ik megfigyelési egységhez tartozó átlagolandó érték, vagyis az egy főre jutó 

jövedelem, fj j-ik megfigyelési egységhez tartozó gyakoriság, súly, jelen esetben a népesség 

nagysága. 

A módszer az összes elemi egységhez egy nagyobb térségre jellemző értéket rendel 

hozzá. Mivel a számítása nem kötődik semmilyen területi felosztáshoz, ezért az elemi 

egységek szintjén rendelkezésre álló adatok esetében úgy kezeli a lehatárolási problémát, 

hogy objektív kritériumot ad a lehatárolás megvalósításához. Az aggregáció szintjét jelen 

esetben úgy határozzuk meg, hogy az kötődjön már jelenleg is elemzett területi szintekhez 

(kistérség, megye, régió). E területi szinteket azok átlagos kiterjedéséhez mértük, vagyis a 15 

km-es mozgóátlag a kistérségi, a 40 km-es a megyei, míg a 65 km-es lényegében a regionális 

szintű aggregátumnak felel meg. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a vizsgálat más 

távolság beállítással nem végezhető el, viszont minél nagyobb az aggregátum foka, annál 

nagyobb az információvesztés. 

 

 

  fxfx jjjiM /)(
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A területi mozgóátlag alaptípusai: 

 Változatlan területnagyságú (a számítás egyszerű módja állandó sugarúnak is 

nevezhető) 

 Változatlan súlyú (változó sugarú) 

 

Az első esetben azonos nagyságú területek átlagát számoljuk, második esetben az 

átlagolandó terület nagyságát úgy határozzuk meg, hogy a súlyozási szempont szerint egyenlő 

súlyú körök jöjjenek létre. A súlyozási szempont leggyakrabban a népességszám, de az 

elemzés céljai szerint más is lehet. A változatlan területnagyságú mozgóátlagot számíthatjuk 

súlyozott és súlyozatlan formában is, a súlyozott formát célszerű alapesetnek tekintetni. A 

változó sugarú körök a vizsgálat fő szempontja szerint azonos súlyú egységeket hoznak létre 

(például azonos népességszámú, azonos nagyságú személyi jövedelem tömeggel rendelkeznek 

a települések környezetében fekvő települések). (lásd bővebben Dusek 2004a). Jelen esetben 

és a következő módszereknél egyszerű tematikus térkép szerkesztését végezzük, így annak 

konkrét leírásától a következőkben eltekintünk. 

Az alábbiakban az elemzési lehetőségek bemutatását a változatlan területnagyságú 

területi mozgóátlaggal folytatjuk. A konkrét számítások elvégzéséhez ajánlom a Dusek Tamás 

által kifejlesztett Visual Basic program használatát, mely Excelben futtatható. A programot a 

következő tanulmány függelékében bárki megtalálhatja (Dusek 2004b) 

Az átlagok előállításánál 15, 40, illetve 65 kilométeres sugarú mozgóátlagokat 

alkalmazzuk. (A számítások a Geoda program segítségével is elvégezhetők, melyet később 

bemutatunk!) 

A sugár növelésével az absztrakció foka is nő, melynek következtében egyre nő az 

információveszteség is. A készített térképek mindhárom esetben erősen mozaikszerűek, bár 

olyan összefüggéseket is bemutatnak, melyeket máshogy nem tudnánk ábrázolni. 

A kistérségi szintű (15 kilométeres) mozgóátlagnál (15. ábra) jelentős tömörülést, 

blokkosodást figyelhetünk meg, s e tömörülések elsősorban a megyeszékhelyekhez 

kapcsolódnak. Az ország területén mintegy 22–23 ilyen tömböt figyelhetünk meg, melyek 

közül a legmeghatározóbb Budapest és agglomerációja. A tömbök közül érdemes felhívni a 

figyelmet, hogy vannak olyan kisebb városok is, melyek kiemelkednek környezetükből 

(Tiszaújváros, Paks). A külső perifériák ez esetben is előtűnnek, melyek közül elsősorban az 

ukrán és a román határszakasz tekinthető elmaradottnak. A belső perifériák közül érdemes 

megjegyezni, hogy Hajdú-Bihar megye Heves, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével 

közös határszakaszai egyértelműen ide sorolhatók. E fejletlen térségekhez szorosan 



37 
 

kapcsolódik Jász-Nagykun-Szolnok megye néhány települése is. Hasonlóan fejletlen térségek 

láthatóak Somogy és Baranya megyékben is, de beszélhetünk belső perifériákról Bács-Kiskun 

valamint Tolna megyék esetében is. A fentebb bemutatott tömbök mellett viszonylag kedvező 

helyzetben azok a térségek vannak, melyek közúti közlekedési ellátottsága magasabb 

színvonalú (autópályák, főútvonalak környezete). 

15. ábra 

Egy főre jutó jövedelem 15 kilométeres mozgóátlaga, 2009 

 
 Forrás: a szerző szerkesztése. 

 

A megyei szintű (40 kilométeres sugarú) mozgóátlag (16. ábra) tovább egyszerűsíti a tér 

szerkezetének prezentációját. Már jóval kevesebb tömböt tudunk elkülöníteni, melyek 

területe, s így népessége is lényegesen magasabb. Szinte egységes tömbként kezelhető 

Budapest és agglomerációja és az egész Észak-Dunántúl. Az agglomerációhoz szorosan 

kötődik mintegy nyúlványként egy délkeleti sáv is, mely kapcsolható a Cegléd–Szolnok 

vasútvonalhoz. E magas jövedelmű tömbön belül van ugyan belső különbség, de az országos 

átlaghoz képest az egész terület helyzete mindenképpen a legkedvezőbb. Az ország e 

meghatározó területének csak részben képezik ellenpólusát a teljes, illetve részleges 

szerepkörű regionális központok, illetve azok környezete (Szeged, Debrecen, Pécs, illetve 

Miskolc). Az ország északkeleti határszakaszainak lemaradása különösen egyértelmű. Fontos 
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felhívni a figyelmet a megyéken belüli jelentős különbségekre is, melynek egyik 

legszembetűnőbb példája Bács-Kiskun megye.  

 

16. ábra 

Egy főre jutó jövedelem 40 kilométeres mozgóátlaga, 2009 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

 

A mozgóátlag sugarát 65 kilométerre növelve (17. ábra) a főváros és környékének vezető 

szerepe elvitathatatlan. A legfontosabb tendenciák ekkor látszanak a leginkább:  

Budapest és agglomerációja kiugró helyzete, az Észak-Dunántúl háromszöge (M1–

M7/Balaton–dinamikus nyugati határszél, a jelentősebb megyeszékhelyek és az autópályák, 

valamint a Dunántúl látványos észak-déli lejtője.  

Az előbbiekhez hasonlóan elvégeztük a számításokat a 2001-es adatokon keresztül is. A 

két adatsort egymással elosztva, illetve az adatokat 100-al megszorozva megkapjuk a 2001-ről 

2009-ig lezajló változásokat.  

A konkrét számításokat elvégezhetjük Excelben is, majd a kapott adatokat az attribútum 

táblához kapcsolva ábrázolhatjuk tematikus térképen. Másrészt a térinformatikai szoftver is 

elvégzi ezt a számítást akkor, ha az ábrázolandó adatsorokat kijelölő Fields résznél nem 
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csupán az alapadat oszlopát (Values), hanem az azzal összehasonlítani/elosztani kívánt 

oszlopot is beállíthatjuk (Normalization). 

 

17. ábra 

Egy főre jutó jövedelem 60 kilométeres mozgóátlaga, 2009 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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18. ábra 

Egy főre jutó jövedelem változásának 15 kilométeres mozgóátlaga, 2009/2001 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

19. ábra 

Egy főre jutó jövedelem változásának 40 kilométeres mozgóátlaga, 2009/2001 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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20. ábra 

Egy főre jutó jövedelem változásának 60 kilométeres mozgóátlaga, 2009/2001 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

A térképeken (18–20. ábra) egyértelműen látható, hogy Északkelet-, illetve Kelet-

Magyarországon a változás jóval kedvezőbb, mint a hazai gazdaság motorjaiként ismert 

Budapesti agglomerációban, valamint a Dunántúl északi részén. (Ehhez a tényhez még annyit 

érdemes hozzátenni, hogy a vizsgált periódus végi világválság elsősorban azokat az 

iparosodottabb területeket érintette, ahol volt minek leépülnie, ez okozza ezt az eredményt) 

Ez a folyamat, bár a területi különbségek mérséklődése következtében mindenképpen 

kedvező, mégsem beszélhetünk az alapvető térszerkezeti viszonyok megváltozásáról, hiszen 

azok a 2001–2009 közötti időszakban végig változatlan maradtak. 

 

Gravitációs modell 
 

A következőkben a gravitációs modellek és a térinformatika viszonyára mutatunk be 

egy példát. A newtoni tömegvonzás törvényéhez hasonlóan a társadalmi térben létező 

tömegek (népesség, gazdasági volumen) közötti egymásra hatást általában a tömeggel 

egyenesen arányos, és a közöttük lévő távolság hatványával fordítottan arányos érték 

függvényével jellemzik (Stewart 1948, Isard 1998). Az ilyen modelleket például a 
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vonzáskörzetek vizsgálataiban alkalmazzák (Nagy 2011), de más alkalmazás is elképzelhető, 

például a térbeli áramlások intenzitásának becslése. 

Ha adott i, j két térbeli pont, amelyhez Pi, Pj tömeg tartozik, s távolságuk dij, akkor a 

közöttük lévő kölcsönhatás erősségére (G) a következő hipotézis adható: 

)( k
ij

ji

df

PP
cG


  , ahol c és k konstansok. 

 

Jelen vizsgálatban a Pi és j a települések jövedelme, a dij  a települések közti távolság, a 

k=2 míg c=1. Ezzel az összefüggéssel felosztható a tér, amelynek minden pontjáról 

eldönthető, hogy két közeli tömegpont közül melyik hat rá nagyobb intenzitással. A távolság 

tekintetében jelen példánkban légvonalbeli, Euklidészi távolsággal számolunk, ahol a 

távolságok kiszámítása a következő: 

 

   yyxxd jiji
22

ij
 

 

 

Ahol xi és xj i és j települések x koordinátái, míg yi és yj i és j települések y koordinátái. 

21. ábra 

Észak-Magyarország megyeszékhelyeinek elméleti vonzáskörzetei 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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Mint az a 21. ábrán is látható, a régió megyeszékhelyei közül Miskolc vonzáskörzete a 

legnagyobb, jelentősen túlmutat Borsod-Abaúj-Zemplén megyén. Mindhárom megyeszékhely 

vonzáskörzete kissé átnyúlik a megyehatáron. Több olyan település is van viszont (pl. Hatvan 

és környéke), melyekre a saját megyeszékhelyük kevésbé hat, mint Miskolc, viszont a 

borsodi–hevesi határtérségtől jóval távolabb helyezkednek el. Rájuk ugyan a borsodi 

megyeszékhely jobban hat, de ettől még nem tarthatjuk igazán Miskolc vonzáskörzete 

részének, hiszen ők vélhetően inkább Budapest irányába gravitálnak, melynek szerepével 

ebben a vizsgálatban nem foglalkoztunk. 

 

4. táblázat 

Jövedelemeloszlás a 2009-es adatok alapján, % 

Terület 
Megyék 

Megyeszékhelyek 
vonzáskörzetének 

Különbség részesedése a jövedelemből 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 56,0 58,0 2,0 
Heves 27,6 24,0 -3,6 
Nógrád 16,4 18,0 1,6 
Észak-Magyarország 100,0 100,0 0,0 

Forrás: a KSH adatai alapján a szerző számítása. 

 

Potenciálmodell 
 

A gazdasági tér földrajzi kapcsolatrendszerének egyik fontos kutatási területe a 

jelenségek eloszlásának, illetve azok térbeli egymásra hatásának vizsgálata. A tér egyes 

egységeit pontoknak felfogva, s azokhoz tömeget hozzárendelve vizsgálható a pontok közötti 

viszonyrendszer. Az egyes tömegpontok (jelen vizsgálat tekintetében kistérségek) maguk 

körül tereket generálnak, s ezek összeadódásából erőterek jönnek létre, amelyek különböző 

pontjaiban eltérő a „térerősség”. E térerősség kifejezésére, a mágneses tér analógiájára 

használjuk a potenciálmodellt (Tóth 2013a). A társadalmi tér egy i-edik pontjában a 

térerősség a következő összefüggés alapján mutatható ki: 

 

 )( ij

j
i df

P
T  

 

ahol Pj a vizsgált tér j-edik pontjához rendelt aktív tömeg, dij az i-edik és a j-edik pont 

távolsága. 
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A potenciálértékeket kiszámítva az adott jelenség térbeli összefüggésrendszerét 

modellezhetjük. Az összefüggés mögött az a feltételezés áll, hogy a társadalmi térben a 

nagyobb tömegek környezetében nagyobb a térerősség. A potenciáltérképen megjeleníthető 

potenciálmezők tulajdonképpen térben kiegyenlített tömegeloszlást mutatnak. 

 

A potenciálmodellek néhány sajátossága 

 

A vizsgálati terület megválasztása. A Földön valamennyi pontot úgy tekinthetjük, hogy 

hatással van a rajta kívüli összes többi pont pontenciáljára. Ez természetesen nem jelenti azt, 

hogy a számítások során minden területegység adatát figyelembe venné a kutató, azonban 

tudatában kell lenni, hogy a kiválasztás hatással van a potenciálfelület alakjára (Lukermann és 

Porter, 1960, Houston, 1969). További lényeges kritérium, hogy a vizsgálati terület 

viszonylag zárt társadalmi-gazdasági rendszert alkosson. 

Területbeosztás. A potenciálvizsgálatok vonatkozásában is fontos kérdést jelent a 

területbeosztás. A probléma alapja elsősorban az, hogy a statisztikai vizsgálatok során nem 

egyének szintjén végezzük el a számításokat, hanem az egyének csoportjainak jellemzőit 

alkalmazzuk valamilyen adminisztratív vagy statisztikai csoportosítás alapján. Az adatok 

előállíthatósága korlátozza a szintek kiválasztását is. Amennyiben az adatok rendelkezésre 

állnak, érdemes eltérő számú és méretű területi egységeken is elvégezni a számításokat, 

hiszen a módosítható területi egységek problémája ebben a vonatkozásban is releváns 

vizsgálati szempontot jelent (Dusek 2004a). A kisebb területi egységek alkalmazásával 

részletesebb, míg a nagyobb egységeknél simítottabb potenciálfelületet kaphatunk. 

Tömegtényező. Az egyes térség interakciós képessége elsősorban azon térségek 

társadalmi–gazdasági tevékenységének nagyságától függ. Annak érdekében, hogy a potenciál 

megfelelően ki tudja mutatni a különböző térségek kapcsolatlétesítő képességét. A 

tömegtényezőnek megalapozottan számszerűsítenie kell az adott tevékenység szintjét. Ennek 

kiválasztása az egyes munkákban más és más. A leggyakrabban alkalmazott megközelítésben 

a vizsgálati tömeg tekintetében a népességet használják, vagy súlyozatlanul, vagy pedig 

valamilyen társadalmi–gazdasági tényező szerint (pl.: képzettség, jövedelem, stb) súlyozva. 

Vannak olyan vizsgálatok, amelyekben a népességet a kiskereskedelmi értékesítések 

nagyságával, vagy jövedelemmel helyettesítik. A modellekben tömegek alatt szinte bármilyen 

társadalmi teret leíró extenzív mennyiség érthető. A tömegtényező kapcsán megállapítható, 

hogy alkalmazásuk körül a viták egyre inkább háttérbe szorultak, mivel a legtöbb ilyen 

tényező között szoros korreláció van, s így választásuk viszonylag kis hatással van a 
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kiszámított potenciálra. Sokkal fontosabb lehet a távolsági tényező megválasztása, illetve 

alkalmazása (Houston 1969). 

Távolság. A távolsági tényező bevezetését a társadalomföldrajzi vizsgálatokban 

elsősorban az indokolja, hogy a térbeli elkülönülés gátolja a különböző térségek közötti 

együttműködést, melyet ezért célszerű valamilyen módon számszerűsíteni. A modell 

legegyszerűbb alkalmazását természetesen a légvonalbeli távolságok használata jelenti. 

Viszont, mint az elérhetőségi potenciál modelleknél még érintjük, nem csak ez a lehetőség 

alkalmazható. A távolságnak a potenciálmodellben számtalan alkalmazási módozatát 

ismerjük. Egyrészt a társadalmi vizsgálatokban a távolság hatványkitevője nem feltétlenül 

négyzet, noha a fizikai levezetésből az következik. Mint azt Dusek Tamás gravitációs 

modellről szóló munkájában megállapítja (Dusek 2003): „A kitevő növekedésével a 

területközi kapcsolatok intenzitása távolságérzékenyebb lesz, ezzel párhuzamosan a tömegek 

jelentősége fokozatosan csökken.” Éppen ezért több olyan vizsgálat is létezik, ahol háromféle 

távolságfüggést vesznek figyelembe. Az elsőben a k kitevő értéke 0, a másodikban 1, míg a 

harmadikban 2 (vagy több). 

Saját potenciál. A vizsgált térben a helyfüggő potenciál mértéke a tér adott pontjában 

nem csupán attól függ, hogy tőle milyen távolságra, mekkora tömegek helyezkednek el, 

hanem attól is, hogy az adott pont mekkora erőteret képes maga körül gerjeszteni (Frost–

Spence 1995, Bruinsma–Rietveld 1998). Az ilyen potenciálvizsgálatokban ezért 

megkülönböztetjük a saját, a belső és a külső potenciált (Nemes Nagy 1998). Ez utóbbi két 

tényező megkülönböztetése a szorosan vett vizsgálati terület és az azt kívülről befolyásoló tér 

erejének megkülönböztetéséből fakad. A potenciált tehát e három tényező összegzéséből 

számítjuk.  

Egy térség saját potenciáljának kiszámításakor azt tételezzük fel, hogy nem csupán az 

egyik területegység gyakorol a másikra hatást, az egyes térségeken/településeken belüli erők 

is. A saját potenciál szerepének figyelmen kívül hagyása félrevezető eredményt hozhat. 

Könnyen belátható, hogy magyarországi vonatkozásban ilyen esetben az agglomerációk, 

településegyüttesek központi településeinek potenciálja minden esetben alacsonyabb lenne, 

mint a nagyvárosi településegyüttes további települései esetén. 

A saját potenciál kiszámításánál – más potenciálvizsgálatokhoz hasonlóan – figyelembe 

vesszük az adott térség területét (lehetőleg nem a közigazgatási, hanem a belterületet). A 

területet körnek tekintve kiszámítjuk az egyes térséghez tartozó sugarat, melyet arányosnak 

tekintünk az egyes településeken belüli közúti távolságokkal, így azt saját távolságnak is 

nevezzük.  
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A potenciál kiszámítása 

 

A skalárként való összegzés a potenciál definíciójában lineáris szuperpozíciót feltételez 

a különböző tagok között. Az egyes hatások között nincsen interakció, nem erősítik vagy 

gyengítik egymást, hanem külön-külön fejtik ki hatásukat, a többitől függetlenül (nincsenek 

több-test, csak két-test-erők), majd ezek a független tagok összeadódnak. A nagyobb tömegek 

nem „nyomják el” más térségek vonzó hatását, attól függetlenek a képlet szerint. Ami egy 

nagyon fontos tulajdonság a fizikában, de nem biztos, hogy a társadalmi térnek is sajátja ez a 

karakterisztika. 

A helyfüggő elérhetőségi potenciált a saját és a belső potenciál összegéből az alábbi 

képlet alapján számíthatjuk: 

 

 
i

ii
i

ii BASAAP  

 

Ahol ΣAi az i térség összes elérhetőségi potenciálja, SAi saját, BAi belső potenciál. Van 

olyan megközelítés is, mely a vizsgálati területen kívüli, úgynevezett külső potenciált is 

figyelembe veszi. (A potenciálok összetevőiről, illetve azok szétválasztásáról lásd Tóth 2013). 

Jelen vizsgálat alapegységei kistérségek. A vizsgálat tárgyát a 174 kistérség 2009-es és 

adóköteles jövedelmeinek volumenei (jelölésük a modellben Pj). A kistérségek közötti 

távolságot a kistérség központok egymás közötti légvonalbeli távolságával mértük.  

A távolság 1. hatványával készített modell eredményeként egyértelműen kirajzolódik 

Budapest és agglomerációjának előnyös szerepe (22. ábra). E központi térségtől távolodva 

viszont koncentrikus köröket láthatunk, s a potenciál a határok felé fokozatosan csökken.  

Ezzel szemben a távolság 2. hatványával számolva (23. ábra) a növekedésével a 

területközi kapcsolatok intenzitása távolságérzékenyebb lesz. Itt is kirajzolódik Budapest és 

agglomerációjának vezető szerepe, viszont a nem láthatunk olyan szabályos elrendeződést, 

mint az előbbi esetben. Döntően a regionális központok emelkednek ki a környezetükből, de 

érdemes felhívni a figyelmet a Hévízi kistérségre is!  

A távolság 2. hatványával készített potenciáltérkép két alapvető összetevőjét, a belső és 

a külső potenciált érdemes külön is megvizsgálni. A belső potenciál (24. ábra) tekintetében 

leginkább a Budapesttel szomszédos kistérségek emelkednek is, hiszen hozzájuk legközelebb 

helyezkedik el a legnagyobb „tömeg”, a főváros. Hasonló helyzet látszik még a Debrecen, 

Pécs illetve Miskolc körüli kistérségek esetén, illetve a Keszthelyi és a Hévízi kistérségek 
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vonatkozásában. A főváros tömeghatásától távolodva, már csak ezek a térségek képesek 

kiemelkedni. A saját potenciál (25. ábra) természetesen a saját jövedelmi erőt mutatja, s mint 

ilyen elsősorban itt is Budapest és agglomerációja és a megyeszékhely kistérségek 

emelkednek ki. 

Némileg módosítja a vizsgálatot, ha abban Budapest tömegét nem vesszük figyelembe. 

Az ilyen típusú vizsgálat célja az, hogy a hazai térszerkezet leginkább meghatározó tagjának, 

a rendszerből való kiemelésével jobban elemezhetők legyenek a vidéki térszerkezeti 

viszonyok. Megállapíthatjuk (26. ábra), hogy a legkedvezőbb helyzetben, ebben az esetben is 

Budapest és agglomerációja van, valamint ehhez leginkább Debrecen zárkózik fel. A központi 

térségek helyzeti előnye tehát nem csupán Budapest szerepének köszönhető, hanem országon 

belüli elhelyezkedésük és saját erejük már eleve kiemeli szerepüket. A hazai térszerkezet 

meghatározó elemei e vizsgálat alapján az autópályák nyomvonalában, illetve azok 

szomszédságában fekvő kistérségek, illetve a regionális központok. 

 

22. ábra 

Kistérségek jövedelempotenciálja, 2009 (távolság 1. hatványával) 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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23. ábra 

Kistérségek jövedelempotenciálja, 2009 (távolság 2. hatványával) 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

 

24. ábra 

Kistérségek belső potenciálja, 2009 (távolság 2. hatványával) 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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25. ábra 

Kistérségek saját potenciálja, 2009 (távolság 2. hatványával) 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

26. ábra 

Kistérségek jövedelempotenciálja Budapest figyelmen kívül hagyásával, 2009 (távolság 

2. hatványával) 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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Területi autokorreláció 
 
A nemzetközi szakirodalomban az elmúlt időszakban komoly cikkek jelentek meg a 

társadalmi–gazdasági jelenségek térbeli eloszlásával kapcsolatban. A problémafelvetés 

kiindulópontja a „földrajz első törvényének” nevezett megállapítás, mely szerint: „Minden 

minden mással összefügg, de a közelebbi dolgok jobban, mint a távoliak” (Tobler 1970). Az 

1970-es tanulmány megszületése óta hosszú ideje a kérdés viták, elemzések tárgyát képezi. 

Az Amerikai Földrajzi Társaság lapja (lásd Sui, Barnes, Miller, Phillips, Smith, Goodchild 

2004), az Annals of Association of American Geographers a 2004. évi 2. számban 

vitafórumot is rendezett a kérdésben. A jelzett vitában hozzászólók közül volt, aki azt 

kifogásolta, hogy lehet-e egyáltalán a társadalomtudományokban törvényeket felállítani? 

Emellett kérdés az is, hogy a tapasztalati úton megfigyelt törvényszerűségeket, jelenségeket 

lehet-e törvényeknek nevezni? Bár a közeli dolgok egymásra hatásának gondolata némileg 

evidenciának is tűnhet, mégis fontos kérdést jelent a „közel” definiálása, hiszen ezt is igen sok 

összefüggésben használja a tudomány. A vitával kapcsolatban a magunk részéről igen 

fontosnak tartjuk a „törvény” által megfogalmazott szabályszerűséget, egyetértve Tobler azon 

megállapításával, hogy „A világ nem mindig szabályos, és előre jelezhető.” (Tobler 2004).  

A következőkben helyezzük el a területi autokorrelációt a korrelációs vizsgálatokon 

belül! A korrelációs kapcsolat a sztochasztikus kapcsolatok három fajtája közül a (az 

asszociációs és a vegyes kapcsolat létezik még) a mennyiségi ismérvek közötti viszonyt 

vizsgálja. Abban az esetben, amikor X és Y valószínűségi változók nem tekinthetők 

függetleneknek, fontos lehet annak az ismerete, hogy a két változó közötti sztochasztikus 

függőségi kapcsolat milyen „erős”, és milyen „irányú”. Ezekre a kérdésekre a 

korrelációszámítás adja meg a választ.  

 

Korrelációszámítás típusai 

1. Általános korreláció: ez a legtöbbször alkalmazott típus, két különböző adatsor 

kapcsolatát vizsgálja: r = korr(xi,yi). Az érték az egyterű és egyidejű események 

közötti viszonyt méri. 

2. Időbeli autokorreláció: egyazon adatsor időben eltolt megfigyelési egységeire 

vonatkozó értékek közötti viszonyt, azaz egyterű és külön idejű eseményeket 

vizsgálja. r = korr(xi, xi-k). 

3. Területi autokorreláció: egyazon adatsor térben eltolt megfigyelési egységeire 

vonatkozó értékek közötti viszony, azaz egyidejű, külön terű események vizsgálata. r 
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= korr(xi, xn(i)). Ebben az esetben az i-edik területegység xi adata és a szomszédos n(i) 

területegységek átlagértékekből számítható a kapcsolat. 

4. Időbeli keresztkorreláció: két különböző, időben eltolt adatsor közötti kapcsolat. r = 

korr(xi, yi–k) Ezek a külön terű, külön idejű események sorába tartoznak. 

5. Területikeresztkorreláció: az időbelivel analóg módon értelmezhető: r = korr(xi, ys(i)). 

 

A területi autokorreláció: technikai értelemben egy változó térben közeli értékei közötti 

korreláció. A korreláció valamilyen kapcsolatra utal, az auto a saját magával történő 

kapcsolatra, így a jelenséget lehetne önkapcsolatnak vagy önkorrelációnak is nevezni. 

A területi autokorreláció mérőszámainak a következő négy alkalmazási területét 

célszerű megkülönböztetni (zárójelben a megközelítések típusai) (Dusek 2013): 

1. Az adatok területi eloszlását leíró mutató. (földrajzi, térstatisztikai) 

2. Ha a vizsgálat tárgyát folyamatként lehet értelmezni, akkor a mutató a területi 

kölcsönhatás jelentőségének a mérőszáma. (földrajzi) 

3. Ha területi adatokon alapuló regressziószámítást végzünk, akkor a reziduumok 

autokorreláltságának vizsgálatával a modell vizsgálatához és tökéletesítéséhez 

alkalmazható a mutató. (térstatisztikai, térökonometriai) 

4. A térökonometriában a megfigyelési egységek, alapadatok térbeli függőségének 

teszteléséhez használt mutató. (térökonometriai) 

 

A területi elemzések egyik alapkérdése arra vonatkozik, hogy a vizsgált jelenség területi 

eloszlásában felfedezhető-e valamilyen szabályszerűség, vagy pedig véletlenszerűnek 

mondhatók-e az adatok területi eloszlása. A területi egységek hasonlóságának, területi 

autokorrelációnak a mérőszámaival (Dusek 2004a) azt a kérdést tudjuk vizsgálni, hogy a 

térségek mennyire alkotnak egymástól elkülönülő csoportokat, klubokat (Nemes Nagy 2007), 

vagyis a területi különbségek mennyiben rajzolnak ki térbeli mintázatot, az ország mennyire 

különül el eltérő jellegzetességeket felmutató, több térségből álló régiókra.  

A területi autokorreláció kapcsán fontos felhívni a figyelmet a térbeli függőség (spatial 

dependence) fogalmára, mely a térbeli adatok egyik legfontosabb és figyelmen kívül nem 

hagyható sajátossága. Autokorrelálatlanság esetén a szomszédos területi egységek értékei 

függetlenek egymástól, időben nem hatnak egymásra és a területi egységek távolsága nem 

befolyásolja a területi elhelyezkedésben mutatkozó különbségeket.  

A másik fontos térbeli effektus a térbeli heterogenitás (spatial heterogeneity). A térbeli 

heterogenitás a térbeli jelenségek instabilitására, stacionér jelleg hiányára utal. A két fontos 
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térbeli hatás közül ökonometriai szempontból a térbeli heterogenitás könnyebben kezelhető, 

mint a dependencia. E két hatás nem egymást kizáró jelenségek, sokkal inkább feltételezhető 

az, hogy geográfiai referenciákkal bíró adatainknál mindkettő jelen van. A jelenlegi 

statisztikai ismereteink szerint keresztmetszeti adatok esetében a térbeli heterogenitás és 

térbeli dependencia szétválasztására nincsenek megfelelő eszközeink! (Bálint 2010) 

 

A szomszédság kérdésköre 
 

A területi autokorreláció számításának előfeltétele a szomszédsági kapcsolatok 

megállapítása és a szomszédsági mátrix összeállítása. A szomszédsági mátrix N sorból és N 

oszlopból áll, i-edik sorának j-edik elemének értéke az i-edik és j-edik területegység 

szomszédságának hiányában 0, szomszédságuk esetén 0-tól különböző. A megállapodás 

szerint a területegységek saját maguknak nem szomszédjai, vagyis a mátrix diagonális elemei 

nullával egyenlők (Nemes Nagy 2009). A súlymátrixok minden egyes elemének a saját 

sorában elhelyezkedő elemek összegével való osztása révén kapjuk az úgynevezett 

sorstandardizált súlymátrixokat (rowstandarized weights matrices). A sorstandardizált 

súlymátrixok minden egyes eleme nulla és egy közötti értéket vehet fel s az elemek összege 

minden egyes sorban 1-gyel egyenlő.  

Sorstandardizált mátrixot használunk mivel: 

1. az általuk kapott eredmények könnyebben értelmezhetők,  

2. a maximum likelihood becsléssel összefüggő számítások csak ezek alkalmazásával 

végezhetők el. 

 

A szomszédsági mátrixok számítása vonatkozásában érdemes megkülönböztetni a 

területi objektumok négyféle típusát (Dusek 2013):  

1. szabálytalan pontalakzat,  

2. hálózat,  

3. szabálytalan területalakzat,  

4. négyzetrács. 

 

Szabálytalan pontalakzatokként lehet értelmezni településeket (városok vonatkozásában lásd 

Jeney 2008), lakásokat, boltokat és bármilyen más területi megfigyelési egységek összességét, 

amelyeknek a területi kiterjedése elhanyagolható a vizsgált terület nagyságához képest és nem 

töltik ki hézagmentesen a teret. 
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A hálózatok lehetnek fizikai jellemzőkkel is rendelkező közlekedési hálózatok, valamint 

a területegységek közötti bármilyen jellegű áramlás vizsgálatakor teljes hálózattal lehet 

megjeleníteni a területegységeket és a köztük lévő kapcsolatokat. 

A szabálytalan területalakzat állhat országokból vagy más közigazgatási vagy egyéb 

területi egységekből (népszámlálási körzetek, választókörzetek, megyék). 

A szabálytalan pontalakzatból lehetőség van a poligonok készítésére. Ennek eszközei a 

Thiessen poligonok. A Thiessen (Dirichlet) vagy Voronoi poligon azon pontok mértani helyét 

jelenti, melyek a kérdéses ponthoz közelebb esnek, mint bármelyik másik mintavételi 

ponthoz. Más szóval valamely ponthoz tartozó Thiessen poligon a kérdéses pontot és a 

szomszédos pontokat összekötő oldalak oldalfelező merőlegesei által meghatározott burkoló 

sokszög. 

A településeket a pontalakzat mellett lehet értelmezni területalakzatként is, nem a 

központjukkal reprezentálva az egyes településeket, hanem a közigazgatási határaik által 

meghatározott területalakzatokkal. Adott ponthoz legközelebb fekvő 4, 5, 6 vagy egyéb 

számú pontokat lehet szomszédosaknak tekinteni. Ekkor a szomszédsági mátrix csak kivételes 

esetben lesz szimmetrikus! 

A hálózati szomszédság akkor áll fenn, ha két csomópont között közvetlen összeköttetés 

(él) található. Különleges, úgynevezett irányított hálózatokban a szomszédsági reláció nem 

minden esetben szimmetrikus, amíg i-ből él vezet j-be, addig nem biztos, hogy j-ből is él 

mutat i-be. 

Gyakori módszernek számít például a területalakzatok pontalakzattá történő átalakítása, 

majd ezt követően a ponthalmazon belül a fent említett módszerek valamelyike szerint a 

szomszédsági viszonyok meghatározása. Módszertani probléma a területi elemek pontként 

való értelmezése! Nem mindegy, hogy mely (milyen helyzetű) pontokkal helyettesítjük az 

eredeti területi objektumokat. Leggyakrabban valamilyen reprezentatív ponttal, pontosabban 

annak helyzeti koordinátáival jellemezhetünk egy területet (például a megyeszékhely vagy a 

térségi székhely koordinátáival). Más esetben az adott terület, mint poligon centroidját 

tekinthetjük helyettesítő pontnak. Probléma: nem konvex rajzolatú területi elemek a számított 

centroid néha az adott poligonon kívülre eshet. 

Négyzetrács alapú szomszédság esetében a fogalmak elnevezéseit sakkjátékfigurák, 

illetve azok lépései alapján kapták (19. ábra).  

A „bástya” szomszédság (rook contiguity) esetében a bástya lépéseinek megfelelő 

szomszédok jönnek számításba. Ebben az esetben kizárólag olyan szomszédokról van szó, 

amelyeknek van közös határszakaszuk. 
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A „futó” szomszédság (bishop contiguity) a legritkábban előforduló bináris 

szomszédság, a térbeli kapcsolatoknál csak az északkeleti, délkeleti, délnyugati, északnyugati 

szomszédokat veszi figyelembe. 

Végül a leggyakoribb, „királynő” szomszédságnál (queen contiguity) valamennyi 

közvetlenül érintkező, határos szomszéd bevonásra kerül. 

Megjegyzendő, hogy a négyzetrács alapú szomszédság alkalmazása elsősorban raszteres 

adatmodell esetében célszerű. Annak ellenére, hogy a vektoros adatmodellű szabálytalan 

poligonokra is számítható, mégis célszerű ezt ritkábban alkalmazni és más lehetőségeket 

választani, melyekre a későbbiekben több példát is hozunk. 

 

27. ábra 

Szomszédsági megközelítések négyzetrács alapú szomszédság esetén 

 
Forrás: Bálint 2010. 

 

Ha n számú területegységünk van, akkor a szomszédsági mátrix n sorból és n oszlopból 

áll, i-edik sorának j-edik elemének értéke az i-edik és j-edik területegység szomszédsági 

viszonyától függ.  

A területi objektumok típusától függetlenül a szomszédság meghatározása lehet bináris 

és nem bináris, valamint súlyozott és nem súlyozott. Bináris súlyozatlan esetben a 

szomszédsági mátrix nulla és egyes értékeket tartalmaz, előbbit a szomszédság hiányában, 

utóbbit a szomszédságnál.  

A súlyozás történhet térbeli jellemzők, elsősorban a távolság alapján, valamint a területi 

objektumokra vonatkozó tulajdonság adatok alapján. Az utóbbi súlyozásnak az lehet az 

alapja, hogy az eltérő tömegű területegységek hatása eltérő lehet. Súlyozást be lehet iktatni a 

pontoknál a szomszédság foka vagy a távolság alapján. A távolság alapján (például a távolság 

reciprokával) lehet kifejezni a szomszédság mértékét. A távolság alapján képzett 

szomszédsági mátrixnál alkalmazható egy küszöbtávolság is (pl. 50 kilométer, 1 órányi 
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autóút), amelyen túl már semmilyen mértékben nem tekintjük szomszédosnak a pontokat 

(lásd ArcGIS). A távolság meghatározásának lehetséges módjai: légvonaltávolság, hálózati 

távolságok, időtávolságok, költségtávolságok. 

Szabálytalan területalakzatok esetén a leggyakoribbnak értelmezés az, hogy két 

területegység akkor szomszédos, ha van közös határszakaszuk. A területegységekre 

vonatkozó tulajdonság adatokkal való súlyozást a területegységek nagyságrendi különbségei 

indokolhatják.  

A szomszédsági mátrix meghatározása a területi elemzés fontos részét képezi! Nem 

tekinthető triviális feladatnak, amennyiben túllépünk a közös határszakaszokon alapuló 

bináris szomszédsági mátrixok egyszerű világán. A bináris mátrix legfőbb problémája a 

topológiai változatlanság: teljesen eltérő skálájú, nagyságú, formájú, távolságú 

területegységek kötődhetnek egymáshoz topológiai értelemben ugyanolyan módon. A csupán 

a határvonalak helyzetét figyelembe vevő szomszédsági mátrix ezekre a változásokra 

érzéketlen, a távolságokat és méreteket is számba vevő megoldások viszont jobban leképezik 

a valós társadalmi területi egységek bonyolultabb konfigurációit! A szomszédság kezelésének 

főbb megoldásai Dusek Tamás szerint (Dusek 2013): 

1. Közös határszakasszal rendelkező területegységek. Pontalakzatoknál ez a módszer a 

Dirichlet poligonok segítségéve alkalmazható.  

2. A közös határvonalak hossza osztva a teljes határvonallal. 

3. A távolság reciproka, vagy annak valamilyen hatványa. 

4. A távolság reciproka, vagy annak valamilyen hatványa, kiegészítve egy 

küszöbtávolsággal, amin túl a területegységek nem szomszédosak. 

5. A távolságok sorrendbe helyezése, és az n-ik legközelebbi szomszédok 

meghatározása. 

6. Bizonyos távolságon belül fekvő területi objektumok szomszédosnak tekintése. 

7. A közvetlen térkapcsolatokkal rendelkező területegységek szomszédosnak tekintése. 

 

A különböző szomszédsági mátrixokkal végzett számítások összehasonlításával képet 

nyerhetünk a szomszédsági mátrix eredményeket befolyásoló hatásáról. A területi 

autokorrelációs teszteknél nincs akadálya különböző szomszédsági mátrixok és a belőlük 

képzett súlymátrixok alkalmazásának, még akkor sem, ha ezek nem szimmetrikusak. A 

megfelelő súlymátrix meghatározása kulcsfontosságú a magyarázómodellek esetében! A 

szomszédság fokának a megállapítása, differenciálása a valós térkapcsolatok és a távolságok 

alapján azonban ekkor megfelelőbb szomszédsági mátrixokat eredményez. Jelenleg nem 
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rendelkezünk az adott modellhez legmegfelelőbb térbeli súlymátrix kiválasztáshoz szükséges 

egzakt tesztekkel. A kutató többszöri, próba–szerencse jellegű próbálkozásai segíthetnek 

rátalálni a megfelelő térbeli súlymátrixra. (Bálint 2010) 

  

A területi autokorreláció globális mérőszámai 
 

A globális megközelítés azt jelenti, hogy a vizsgált terület egészére jellemző átlagos, 

tipikus mintázatot kívánják feltárni. A területi autokorreláció jelenségét leggyakrabban a 

Moran-féle I mérőszámmal ragadjuk meg. A Moran-féle I képlete a következő (Moran 1948): 
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Ahol n a területegységek száma, yi a vizsgálni kívánt változó értéke az egyes 

területegységekben, a vizsgált mutató számtani átlaga, A szomszédsági kapcsolatok száma, a 

δij együttható értéke pedig 1, ha i és j szomszédosak, egyébként pedig 0. 

A Moran-féle I –1 és +1 között vehet fel értéket; minél közelebb van –1-hez, annál 

erősebb a negatív autokorreláció, minél közelebb van +1-hez, annál jelentősebb a pozitív 

autokorreláció jelensége (a 0 az autokorreláció hiányát mutatja) (Dusek 2004/a). 

Gyakorlatilag a nullához közeli értékek az adatok véletlenszerű térbeli eloszlását jelzik, 

az eloszlás nem terület- és szomszédságfüggő. Ekkor az egyes területegységek 

szomszédságában ugyanolyan valószínűséggel találunk nagyobb és kisebb értékű területeket 

is. Az autokorreláció szorosságának eldöntését nehezíti az a körülmény, hogy a mutató 

minimális és maximális értéke nem adható meg olyan egyértelműen, mint a korrelációs 

együtthatónál. Ok: nagysága függ az értékek eloszlásától, a területegységek számától és a Dij 

mátrixban rögzített területi konfigurációtól is. 

A Geary által 1954-ben javasolt mutató képlete, az előbbi jelölésekkel: 
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A mutató a következő értékeket veheti fel (Cliff–Ord 1973): 

 c < 1,  pozitív térbeli autokorreláció, 

 c = 1, nincs térbeli autokorreláció, 

 c > 1, negatív térbeli autokorreláció. 

 

A maximális és minimális értékek nagysága ebben az esetben is a területegységek 

számától és a szomszédsági mátrixtól függ. Ez a mutató a különbségek négyzetre emelése 

miatt a Moran-féle I-nél érzékenyebb a szomszédok közötti kiugróan nagy eltérésekre. 

Ügyelni kell arra, hogy az eredmények skálázása eltér a korrelációétól… 

A két mutató közül a Moran féle I használata sokkal inkább elterjedt, bár ennek nincs 

elméleti vagy módszertani alapja. Mindkét mutatónál ugyanúgy hátrányos a természetes 

maximumok és minimumok hiánya, ez azonban az adatok területi jellegével összefüggő, 

leküzdhetetlen nehézség. Moran és Geary eredetileg bináris szomszédsági mátrixra gondolt, 

de a mutatók tetszés szerinti szomszédsági mátrixok esetén is számíthatók. 

 

Getis-Ord féle G statisztika (General G) 

 

A statisztika az egymástól d távolságra elhelyezkedő és pontok alkotta pontpárok 

értékeit vizsgálja. A mutató képlete: 

 

 

 

 

 

 

 

A globális G a térbeli kapcsolatot a pontpárok értékeinek a szorzatával azonosítja. Ha a 

G értéke nagyobb, mint a függetlenség esetén előálló várható érték, akkor a térbeli mintázatot 

a magas értékek koncentrációja jellemzi. Alacsony érték esetén azt mondhatjuk, hogy a térbeli 

mintázatot sokkal inkább az alacsony értékpárok dominálják. A globális G szignifikancia 

értékét normalitási teszt mellett a Z érték segítségével határozzuk meg. 

A G statisztika – ellentétben más globális autokorrelációs mutatóktól – arra világít rá, 

hogy klaszterezettség milyen típusa van jelen a vizsgált térstruktúrában. A null hipotézis 
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valamennyi globális autokorrelációs statisztika alapfelvetése (null hipotézise) az, hogy a 

vizsgált területi egységben az adatok térbeli eloszlása véletlenszerű mintázatot követ, vagyis 

nincs sajátos mintázat, területi autokorreláció! 

A p érték egy valószínűséget jelöl. Azt vizsgáljuk, hogy a megfigyelt térbeli mintázat 

véletlenszerű folyamatok eredménye-e. Ha a p érték kicsi, akkor nagyon kicsi annak a 

valószínűsége, hogy a megfigyelt mintázat véletlenszerű folyamatok eredménye, így 

elvethetjük a null-hipotézist. Z érték, szórást jelent, pl. +2,5 azt jelenti, hogy az eredménynek 

ennyi a szórása. 

Nagyon magas, vagy nagyon alacsony z érték értékek láthatók igen alacsony p értékek 

mellett a normál eloszlású görbe végpontjainál. Amennyiben eredményünk kis p értékű és 

vagy nagyon magas, vagy nagyon alacsony z érték értékű az azt jelenti, hogy valószínűtlen, 

hogy a megfigyelt térbeli mintázat az elméleti, véletlenszerű mintát képviseli, vagyis a null 

hipotézist elvetjük. 

A nullhipotézis elfogadásához, vagy elvetéséhez meg kell határozni a konfidencia 

intervallumot, melyen belül elfogadható a becslés. A legtipikusabb konfidencia intervallumok 

90, 95 és 99 százalék. A 99%-os konfidencia intervallum azt jelenti, hogy csak akkor utasítjuk 

el a null hipotézist, ha annak a valószínűsége nagyon kicsi (kevesebb, mint 1 százalék) hogy a 

minta véletlenszerűen jött létre (5. táblázat). 

 

5. táblázat 

Az egyes konfidencia szintekhez tartozó z és p érték 

z-érték (Átlagtól való eltérés) p-érték (Valószínűség) Konfidencia szint 

< –1.65 vagy > +1.65  < 0.10  90%  

< –1.96 vagy > +1.96  < 0.05  95%  

< –2.58 vagy > +2.58  < 0.01  99%  

Forrás: a szerző szerkesztése. 

pl. 95 százalékos megbízhatósági szintnél a z érték értéke –1,96 és +1,96 szórású.  

 

A p érték azonos megbízhatósági szinten 0,05. Ha a z érték –1,96 és 1,96 közötti, de a p 

érték 0,05-nél nagyobb, akkor nem lehet elvetni a null hipotézist, vagyis esélyes, hogy a 
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térbeli mintázat véletlennek köszönhető. Ha a p érték kicsi, de a szórás jóval nagyobb, akkor 

valószínűtlen, hogy a véletlennek köszönhető, így a null hipotézis elvethető. 

 

Global Moran's I vs. General G 

 

Mindkét statisztikai eredményeként egy indexet és egy Z értéket kapunk. Mindkettő 

nullhipotézise az, hogy a vizsgált értékek térbeli eloszlása véletlenszerű. Null hipotézis: 

valamennyi globális autokorrelációs statisztika alapfelvetése (null hipotézise) az, hogy a 

vizsgált területi egységben az adatok térbeli eloszlása véletlenszerű mintázatot követ, vagyis 

nincs sajátos mintázat, területi autokorreláció! Ha a Z érték bármelyik statisztikánál nem 

szignifikáns, (pl. 95%-os megbízhatósági szinten –1,96 és 1,96 közé esik) akkor NEM 

utasíthatjuk el a nullhipotézist! Meg kell bizonyosodjunk arról, hogy adataink térbeli eloszlása 

véletlen térbeli folyamatnak köszönhető. A különbség akkor jön, amikor a Z értéket 

statisztikailag szignifikánsnak tekintjük. 

 

Global Moran's I  

 

Statisztikailag szignifikáns pozitív Z érték azt jelenti, hogy hasonló értékek térben 

csoportosulnak, vagyis: magas vagy alacsony értékek találhatók közelebb egymáshoz, 

szemben azzal a térbeli mintázattal, amit véletlenszerű térbeli folyamat eredményeként 

várnánk. 

Statisztikailag szignifikáns negatív Z érték azt jelenti, hogy hasonló értékeket térben 

szétszórtan találjuk, tehát: magas értékektől távol találhatók más magas értékek, és az 

alacsony értékek távol találhatók más alacsony értékektől, és ez a szétszórtság erősebb, mint 

amit véletlenszerű térbeli folyamat eredményeként elvárnánk. 

 

General G  

 

Statisztikailag szignifikáns és pozitív előjelű Z érték azt jelenti, hogy a magas értékek 

térben csoportosulnak, vagyis a magasabb értékek térben közelebb találhatók, mint ahogy azt 

véletlenszerű területi folyamatok esetében elvárnánk. Statisztikailag szignifikáns és negatív 

előjelű Z érték azt jelenti, hogy az alacsony értékek térben csoportosulnak, vagyis az 

alacsonyabb értékek térben közelebb találhatók, mint ahogy azt véletlenszerű területi 

folyamatok esetében elvárnánk. 
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A General G akkor alkalmazható sikeresen, ha tudjuk azt, hogy a vizsgált térségben a 

csoportosulás a Magas vagy pedig az Alacsony értékeket érinti!  

Ha olyan értékeket vizsgálunk, melyek eloszlása alapvetően véletlenszerű és szeretnénk 

azonosítani a magas értékek hirtelen térbeli csúcsosodását, akkor például a General G 

tökéletes. Más esetekben a Global Moran’s I használatos. 

 

A mutatók konkrét értékét és eloszlásfüggvényét a következő tényezők határozzák meg: 

1. A vizsgált értékek eloszlása. 

2. A vizsgált jellemző területi eloszlása. 

3. A szomszédsági kapcsolatok megállapítása és a szomszédsági mátrix súlyai, ami 

összefüggésben áll a vizsgált terület alakjával és nagyságával. 

A vizsgált jellemző területi eloszlása a konkrét érték szempontjából, a szomszédsági 

kapcsolatok az autokorreláció mutatói eloszlásfüggvényének alakja miatt fontosabb. Ha a 

terület alakja kompakt, akkor több szomszédsági kapcsolata lehet egy-egy területegységnek, 

mint a hosszan elnyúlt alak mellett. Kompaktabb alaknál ezért a maximum és a minimum 

értékek is kisebbek, az eloszlás csúcsosabb, mint hosszan elnyúló alaknál, ahol lehetőség van 

az értékek nagyobb szóródására is és a területegységek egymástól való nagyobb 

elkülönülésére is. 

 

Randomizációs módszer 
 

A módszer null-hipotézise szerint annak valószínűsége, hogy a mért értékek milyen 

permutációban jelennek meg az egyes lokációk között, bármely permutációra vonatkozólag 

ugyanaz. E feltételezés alapján a változó mért értékeinek a lokációk közötti véletlenszerű 

permutációihoz kiszámítjuk az I megfelelő értékeit, melynek eredményeként az I értékeinek 

úgynevezett mesterséges referenciaeloszlása hozható létre. Az extremitás fokának 

megállapításakor a tényleges I értéket viszonyítjuk a véletlen permutációk eredményeként 

számított I értékek eloszlásához. Egy egyszerű hüvelykujjszabály szerint a döntés alapja az 

úgynevezett pszeudo-szignifikancia szint. Ezt a következőképpen számítjuk: (T+1)/(M+1), 

ahol T azoknak az eseteknek a száma, amikor a referenciaeloszlás által adott értékek 

nagyobbak vagy egyenlők, mint a mért I érték, míg M a permutációk számát jelöli. A 

pszeudo-szignifikancia szint alacsony értéke annak jele, hogy az értékek adott térbeli 

eloszlása extrém esetnek minősül ahhoz képest, ami a null-hipotézis alapján elvárható lenne, 

ami (az I előjelétől függően) pozitív, vagy negatív térbeli autokorreláció jelenlétét igazolja. A 
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gyakorlatban az összes permutációból származó véletlen mintavételből lehet meghatározni a 

gyakorisági eloszlást, ami minimális pontossági veszteséget eredményez. (Bálint 2010). 

 

A területi autokorreláció lokális próbafüggvényei 
 

Sok esetben viszont nemcsak az általános, de a helyi tendenciák ismerete is szükséges. 

Előfordulhat, hogy az adatokat általában nem jellemzi térbeli autokorreláció, mégis található 

néhány határozott térbeli csoportosulás (klaszter). Az egyes helyi csoportosulások 

szignifikanciájának megállapítására a térbeli autokorreláció lokális próbafüggvényeit 

alkalmazhatjuk. Luc Anselin (1995) a Moran-féle I felhasználásával létrehozta a területi 

autokorreláció számszerűsítésére és térbeli megjelenítésére az egyik, azóta leggyakrabban 

használatos módszert a Local Moran I statisztikát. Az ilyen mutatókat átfogóan LISA 

mutatóknak nevezünk, vagyis „Local indicators of spatial association”. Ezen mutatók közül 

most kettőt említünk. 

 

Getis és Ord szerint (1996) az I definíciója: 

 

 

ahol a Z valamennyi egység átlaga, Zi az i egység értéke, Zj valamennyi (az i-n kívüli) 

területegység értéke, j (ahol j  i), Sz
2 valamennyi vizsgált egység változójának szóródása, és 

Wij az i és a j egységek közötti távolsági súlytényező (mely származhat Wij szomszédsági 

mátrixból, illetve a j és i pontok x és y koordinátáján alapuló távolsági adatokból).  

Az I definíciója máshogy is elképzelhető (Anselin 1995): 
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Ahol Zi és Zj a megfigyelési egységek standardizált értékei jelentik. A vizsgált 

jelenségre vonatkozó adatsorunkat tehát először is standardizálni kell. A standardizálás 

számítása a következő: 
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Ahol Xi az adott területegység értéke, x  az adott jelenség átlaga, sx
a jelenség szórása. 

Wij egy súlytényező, mely az i és j terület közötti kapcsolat erősségére utal. A 

súlytényező biztosítja, hogy a Zj-nek csak azon értékeit vegyük számításba, melyek 

szomszédosak.  

A Local Moran statisztika alkalmas arra, hogy kimutassa azokat a területeket, melyek 

hasonlóak, illetve különbözőek a szomszédjaiktól. A felhasználó munkája során a Local 

Moran eredményét összevetheti az abszolút adatokkal annak érdekében, hogy meg tudja 

vizsgálni, hogy a nagyfokú hasonlóság vajon a változó magas, vagy alacsony értékeinek 

koncentrációja, és fordítva. A Local Moran I értéke minél nagyobb, annál szorosabb a térbeli 

hasonlóság. Negatív érték esetén viszont megállapítható, hogy a változók térbeli eloszlása a 

véletlenszerűhöz közelít, s az elemzést ezt figyelembe véve lehet megtenni. 

A Local Moran-statisztika eredményeit összevetjük a kiindulási adatokkal annak 

érdekében, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy a nagyfokú hasonlóság vajon a változó magas, 

vagy alacsony értékeinek koncentrációja okozza (Moran-szórásdiagramok). Első lépésként a 

diagram vízszintes tengelyén a megfigyelési egységek standardizált értékeit, míg az y-

tengelyen a hozzájuk tartozó standardizált Local Moran I-értékeket (átlagos szomszéd értékei) 

szerepeltetjük. A szórásdiagram négy csoportba sorolja a településeket az adott 

síknegyedekbe történő elhelyezkedésük alapján: 

1. Magas–magas: magas értékkel rendelkező területegységek, amelyek esetén a 

szomszédság is magas értékkel rendelkezik. 

2. Magas–alacsony: magas értékkel rendelkező területegységek, melyek esetén a 

szomszédság alacsony értékkel rendelkezik. 

3. Alacsony–alacsony: alacsony értékkel rendelkező területegységek, ahol a szomszédság 

is alacsony értékkel rendelkezik. 

4. Alacsony–magas: alacsony értékkel rendelkező területegységek, melyek esetén a 

szomszédság magas értékkel rendelkezik. 

 

A páratlan számmal jelölt csoportok pozitív, a párosak negatív autokorrelációt 

mutatnak. 

s
xxz

x

i
i







63 
 

A Local Moran I számítása esetében is fontos a szignifikancia figyelembevétele. 

Lehetséges az is, hogy a lokális Moran-értékek nem szignifikánsak. A lokális Moran 

szignifikancia számításait javasoljuk a Geoda szoftver segítségével elvégezni. A 

szignifikancia filternél a p értékét 0,05-ben célszerű meg határozni, a szoftver permutációs 

tesztet alkalmaz a szignifikáns térelemek lehatárolásához. A permutációk számát 999-ben 

határozzuk meg. Megismételt permutációknál, a permutációk számának és/vagy a 

szignifikancia szint változtatásakor a klaszterek kiterjedtsége változhat! 

 

Getis-Ord lokális G 

 

 

 

 

 

 

Ahol wij szimmetrikus térbeli súlymátrix. (A mátrix elemeinek értéke 1, ha azok az 

általunk meghatározott (d) távolságon belül helyezkednek el, minden más esetben 0 értéket 

vesznek fel. A mutató ezen típusa szerint az adott lokáció önmagával nem szomszédos, a 

súlymátrixban szereplő érték 0.) 

A lokális G statisztika lényegileg a súlyozott térbeli pontok koncentrációjával azonosítja 

a térbeli asszociáció erősségét. Az adott távolságon belüli átlag feletti értékek tömörülése 

esetén az értéke magas lesz, az alacsony értékek koncentrációja esetén alacsony (Bálint 2011). 

 

Local Gi vs. Local Moran’s I 

 

Amikor azt akarjuk tudni, hol vannak a magas/alacsony értékek térbeli klaszterei akkor 

legcélszerűbb a Local Gi-t használni, s ezzel ki tudjuk mutatni a statisztikailag szignifikáns 

hot és cold spotokat. 

Ha a térbelileg kiugró értékeket keressük, akkor a Local Moran’s I-t választjuk. Ez 

egyrészt megmutatja, hol csoportosulnak a magas/alacsony értékek a térben (HH-LL), 

másrészt azt, hol vannak azok a területi egységek, melyek jelentősen különböznek 

szomszédaiktól (HL-LH). Ezeket spatial outliernek nevezzük. 
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Local Moran I számítása a Geoda szoftver alkalmazásával  
 

A Luc Anselin fémjelezte kutatócsoport munkája nem csupán a számítás publikálásában 

merül ki, hanem egy ingyenes szoftvert is összeállítottak, mellyel a jelzett számítások 

könnyedén elvégezhetők. A szoftver (más alkalmazásokkal együtt) regisztráció után letölthető 

a következő webhelyről: http://geodacenter.asu.edu/. A következő néhány oldalon ezen a 

szoftveren végezzük el a számításainkat, mellyel a hazai kistérségek jövedelmének területi 

autokorreláltságát kívánjuk bemutatni. A számítás lépései a következők: 

 

I. Az elemzéshez szükséges alapadatok előállítása, majd standardizálása. A standardizált változót 

ezután csatoljuk a kistérségi alapfájloz, majd ezt a fájt kiexportáljuk a mappánkba, hogy ezután a 

Geoda segítségével tovább végezhessük a munkát. 

II. A kiexportált fájlt megnyitjuk a Geodában (FILE/Open shapefile), majd beállítjuk a 

súlytényezőt, mely jelen vizsgálatunkban a szomszédsági helyzet definiálását jelenti 

(TOOLS/WEIGHTS/CREATE). Következő lépésként egy a szomszédsági helyzetet definiáló 

súly fájlt hozunk létre (Weights file creation). Ennek az első lépése, az egyes poligonok 

azonosítójának a megadása, mely jelen esetbe a kistérségek kódja lesz. 

III. Az első lehetőségünk, amikor a súlytényező a fizikai szomszédosságon alapul (Contiguity 

Weight). Ezen belül alapvetően két lehetőségünk van: a szomszédság kérdésköre című 

alfejezetben érintett vezér- (Queen contiguity) illetve bástyaszomszédság (Rook contiguity). (A 

többi szomszédsággal kapcsolatos lehetőséget csak röviden mutatjuk be). A Threshold distance 

számítása a pontok közötti távolság, vagy a poligonok geometriai központjai közötti távolság 

vonatkozásában (ha erre számítjuk ki a megfelelő szomszédsági mátrixot, akkor a fájlban a 

középpontok koordinátáit előre definiálni kell) egy szomszédság meghatározási lehetőség. 

Ebben az esetben javasoljuk az euklidészi (Euclidean Distance) távolság használatát. További 

lehetőségként figyelembe veendő a K-Nearest Neighbors funkció is. Ez az N számú 

legközelebbi szomszédot jelenti. Mint korábban jeleztük, célszerű minimum 4-et, de maximum 

6-ot választani.) Rákattintunk előbb a Queen contiguity-ra, majd Create és mentésre kínál a 

program egy gal kiterjesztésű fájlt, mely az alapfájlban levő szomszédsági kapcsolatrendszert 

modellezi a vezérszomszédságnak megfelelően. Ugyanezt elvégezzük Rook contiguity, azaz 

bástya szomszédság esetén is. Miután e két szomszédság definiálásra került, a Close-ra 

kattintunk. 

IV. Érdemes megnézni azt, hogy az általunk választott szomszédsági megközelítés az egyes 

területegységeket/poligonokat hogyan érinti, hogyan sorolja be. Ez a Geoda-n belül 

meglehetősen egyszerű, mivel a térképek és a szomszédságot bemutató hisztogram össze van 

kötve. (TOOLS/WEIGHTS/NEIGHBORS HISTOGRAM) 

V. Mivel két szomszédsági súlytényezős fájlt is lementettünk, ezért a következő lépésben 

kiválasztjuk, hogy melyikkel is kívánunk dolgozni (TOOLS/WEIGHTS/SELECT), s a jelenleg 

használatosak közül betöltjük a vezérszomszédságot! 
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VI. A program lehetőséget kínál a GLOBAL MORAN I számításának elvégzésére is. 

(SPACE/UNIVARIATE MORAN I) Az eredményt érdemes koordináta rendszerben 

(SCATTER PLOT) megvizsgálni. Az vízszintes tengelyen az alapváltozó, míg a függőlegesen a 

térben késleltetett változó látható. A koordináta rendszert érdemes a térképpel összekötve 

vizsgálni! 

VII. Szignifikancia vizsgálatára is lehetőség van a GLOBAL MORAN I esetében. Ekkor jobb klikk a 

SCATTER PLOT-ra/Randomization/ekkor kiválasztjuk a permutációk számát. Mint az 

korábban már bemutattuk, az adott változósornak a vizsgált területegységeken történő lehetséges 

eloszlásai közül tudunk ekkor választani és ezt vizsgálva tudjuk megmondani, hogy a jelenlegi 

eloszlás mennyire tekinthető extrémnek vagy sem. Abban az esetben, ha nem kirívó, akkor a 

nullhipotézis megtartható, viszont ha igen, akkor elvethető. A nullhipotézisről való döntésben 

igen fontos a pszeudo p érték, valamit a z-value. Javasoljuk a minél magasabb számú permutáció 

kiválasztását, illetve a számítás többszöri lefuttatását! 

VIII. A GLOBAL MORAN I számításánál további opciók is léteznek, ezek közül az első a MORAN I 

with EB rates. Ennek a funkciónak a fajlagos mutatók esetében végzett számításoknál van 

jelentősége. Ekkor ugyanis nem csupán az a lényeg, hogy a fajlagos adat, ami alapján a 

MORAN I-t számoljuk mekkora, hanem az is, hogy az egyes területegységes egymáshoz mért 

nagyságrendje hogyan viszonyul egymáshoz. Ez a beépített modul tulajdonképpen a súlyozás 

problematikáját orvosolja. A számítás során két mutatót állítunk be, az első az EVENT variable, 

vagyis az a fajlagos mutató, mely alapján a számításokat végezzük. A másik a BASE variable, 

melyet tulajdonképpen súlynak tekinthetünk. 

IX. A GLOBAL MORAN I számításánál még létezik egy további opció is, a BIVARIATE MORAN 

I. A két változó használata ebben a vonatkozásban azonos változó két különböző időszaki 

adatának térbeli összevetésére ad lehetőséget. Ebben az esetben a SCATTER PLOT-on a 

vízszintes tengelyen a változó jelenlegi idősora, míg a függőleges tengelyen egy más év 

szomszédos adatai kapnak helyet. 

X. A következőkben elvégezzük a LOCAL MORAN I számításokat, kiválasztjuk a változónkat, 

melyre e próbafüggvény számításait el szeretnénk végezni. Mivel most csak egy változóra 

végezzük a számítást: (SPACE/UNIVARIATE LISA), majd kiválasztjuk az első oszlopból a 

változónkat. A konkrét számítás elvégzése előtt felkínálja a szomszédsági súlytényező 

megerősítésének lehetőségét. Erre OK-t kattintunk. 

XI. A következő kérés arra vonatkozik, hogy az eredményeket közlő ablakok közül melyeket 

nyisson meg a program? A következő lehetőségekből választhatunk: a szignifikancia térképet, a 

LISA klaszter térképet, a LISA értékek box-plot ábráját, mely a kvartilisek felhasználásával 

készített grafikus összegzés, illetve a Moran szóródási ábrát. Jelen esetben bepipáljuk mind a 

négy lehetőséget!  
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XII. A feljövő két térképen a jobb egérgombra kattintva egy legördülő menü jön fel. A felkínált 

lehetőségek közül kiemeljük a szignifikancia szint beállításához szükséges Significance filtert, 

ahol az 5; 1; 0,1 és a 0,01%-os lehetőségek közül választhatunk. Az alapeset mindig az 5%. 

Érdemes megfigyelni azt, hogy a szignifikancia filter változásával hogyan változnak a térbeli 

klaszterek! Ezzel az opcióval az elemzés kiértékelése némileg könnyebbé válik! 

XIII. Még továbbra is a legördülő menün maradva elmentjük eredményeinket, SAVE RESULTS. 

Három eredményt menthetünk, egyrészt a LISA indexeket, az abból készített klasztereket, 

valamint a szignifikancia térképeket. Kiválasztjuk mind a hármat. Mivel nem elégszünk meg 

azzal, hogy a Geoda által bemutatott módon nézzük meg az eredményeinket, így célunk az, hogy 

olyan fájlba exportáljuk ki azokat, melyekkel az ArcGIS-ben tovább dolgozhatunk. Így 

választjuk a TABLE/SAVE AS NEW SHAPE FILE opciót. 

XIV. A területi autokorreláció értelmezésének az egyik lehetősége, hogy az alaptérképet és a LISA 

indexeket közlő térképeket egymás mellett prezentáljuk, s ekkor látható, hogy az 

autokorreláltság vagy éppen annak hiánya a vizsgált jelenség magas, vagy alacsony értékei 

mellett valósul meg.  

XV. A LISA klasztertérképek viszont olyan komplex térképek, ahol az egyes kistérségek egyrészt 

önmaguk értékei, másrészt pedig a szomszédjaikhoz való hasonlóság szerinti csoportokban 

láthatók. Minden esetben a területegységeinket 5 csoportba sorolja be a program, melyek közül 

az első azon egységek csoportja, melyek esetében a megadott szinten nem szignifikáns az 

eredményünk. A második csoportba azok a térségek tartoznak, ahol a vizsgált változó átlag 

feletti, és ez a szomszédaikra is igaz. Angolul HIGH-HIGH, vagyis MAGAS-MAGAS, míg 

ezzel ellentétben a LOW-LOW, vagyis ALACSONY-ALACSONY mutatja a vizsgált változó 

átlag alatti számának lokális egymásmellettiségét. A HIGH-LOW (MAGAS-ALACSONY) és az 

LOW-HIGH (ALACSONY-MAGAS) kategóriák esetében ellentétes az adott térségben és 

szomszédaiban a vizsgált változó nagysága. 

XVI. A LOCAL MORAN I számítása esetén is számíthatók a BIVARIATE és a STANDARDIZED 

EB RATE opciók, melyekről a GLOBAL MORAN I eseteit lásd fentebb. 

XVII. Térbelileg késleltetett változó létrehozása a Geoda segítségével könnyen megoldható, a 

megkapott értékek exportálhatók és átvihetőek egy másik térökonometriai szoftverbe. (Lásd 

területi mozgóátlag!) A munka lépései a következők: 1. Megnyitjuk a táblát/ADD VARIABLE – 

ekkor legyen az új oszlop neve LAG. 2. A táblán jobb klikk a VARIABLE CALCULATION-re, 

amin belül kiválasztjuk a Spatial Lag fület. 3. itt beállítjuk a térbeli súlyt, vagyis azt, hogy 

milyen módszerrel vegye figyelembe a program a szomszédságot. Ezt a program W-nek jelöli! 

4. a konkrét számítás elvégzése: LAG=W* a konkrét változó, melynek a térbeli késleltetését 

végezzük. 5. az eredmények exportálása (TOOLS/DATA EXPORT/CSV FILE) 

XVIII. A Geoda szoftver alkalmas a Lokális G számítására is (SPACE/LOCAL G Statistics) melyről 

később, konkrét példán még az ArcGIS vonatkozásában még említést teszünk. 
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28. ábra 

Kistérségek egy főre jutó jövedelmének lokális hasonlósága vezérszomszédsággal, 2009 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

29. ábra 

Kistérségek egy főre jutó jövedelmének lokális hasonlósága bástyaszomszédsággal, 2009 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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Területi autokorrelációs számítások ArcGIS 10.1-ben 
 

Az ArcGIS-ben az autokorrelációs számításokat az ArcToolboxra kattintva a Spatial 

Statistics Tool eszközön belül érhetjük el. Itt találunk eszközt a globális és a lokális 

autokorreláció vizsgálatára, valamint különleges szomszédsági mátrixok összeállítására is. 

Kezdjük a globális mérőszámokkal! Ezt a funkciót az Analysing Patterns kibontásával 

érhetjük el. Az itt felkínált lehetőségek közül most kettőt kívánunk kiemelni:  

I. High/Low Clustering (Getis/Ord General G), 

II. Spatial Autocorrelation (Moran I). 

 

General G számítása: A High/Low Clustering-re kattinva egy ablak jön fel. Ebben 

beállítjuk, hogy mely térképen kívánunk dolgozni, illetve azt, hogy a térkép attribútumtáblájában 

melyik oszlopon elvégezni a számításokat. Bekattintjuk a Generate Report opciót, hogy 

eredményeinkről egy külön fájlt is kapjunk. A Conceptualization of Spatial Relationship 

legördülő menüben beállítjuk, hogy a program mely szomszédsági megközelítést használja. 

Ezeket lásd később. Van egy további opció is, mely arra szolgál, hogy az ArcGIS-ben (vagy akár 

máshol) készített szomszédsági mátrixokat beolvashassunk.  

A Distance Method opcióval a távolság megközelítést állítjuk be. Kétféle távolsági 

megközelítést ismer a program, az euklidészi (vagyis légvonalbeli) és a manhattan (vagyis 

hálózati) távolságokat (ezekről bővebben lásd Nemes Nagy 2005). A következőkben beállítjuk, 

hogy alkalmazunk-e sorstandardizálást vagy sem, végül pedig lehetőségünk van a 

küszöbtávolság megadására is. 

 

A General G számításakor fontos figyelni a következő szignifikanciával kapcsolatos 

összefüggésekre: 

1. ha a p érték nem szignifikáns, fenntartjuk a null hipotézist. 

2. ha a p érték szignifikáns és a z érték pozitív, akkor elvetjük a null-hipotézist. Ez az 

eredmény azt jelenti, hogy a magas értékek klaszteresednek és az egész vizsgálati 

területünkre általánosságban a térbeli autokorreláció jellemző. 

3. ha a p érték szignifikáns és a z érték negatív, akkor elvetjük a null-hipotézist. Ez az 

eredmény azt jelenti, hogy az alacsony értékek klaszteresednek, viszont az egész 

vizsgálati területünkre általánosságban a térbeli szórtság a jellemző. 

 

Fontos megemlíteni továbbá: 

1. Lehetnek olyan helyzetek, amikor a Lokális G alapján van szignifikáns HOT-SPOT, 

de ezt a General G nem mutatja ki. Ennek alapvetően az az oka, hogy a General G az 
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általános mintázatot figyeli, melyen belül természetesen még lehet lokális klaszter. 

2. Különböző vizsgálatok p és z értékei csak akkor vethetők össze, ha azonos területet 

azonos szomszédsági mátrixszal vizsgálunk, vagyis időbeli összevetést végzünk. 

3. Végül fontos arról is beszélnünk, hogy a poligonok mérete befolyásolja az eredményt, 

mivel a nagy poligonok esetén alacsonyabb, míg kis poligonok esetén magasabb 

értéket kapunk eredményül. 

 

A General G gyakorlati bemutatása érdekében számításokat végeztünk hazánk 

járásainak 2011-es vállalkozássűrűségére vonatkozóan. A szomszédsági megközelítések közül 

az Inverse Distance-t választottuk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy valamennyi járás 

szomszédos egymással (önmagán kívül), a szomszédsági fok pedig a földrajzi középpontjaik 

légvonalbeli távolságának inverzével arányos. Euklidészi távolságokat alkalmaztunk és nem 

kértünk sorstandardizálást. Nem állítottunk be küszöbtávolságot sem. A következő 

eredményeket kaptuk (30. ábra): 
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30. ábra 

General G számítási eredmények 

Observed General G: 0,005990 
z-érték:  11,789983 
p-value:  0,000000 

 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

 

Eredményeink alapján egyértelműen térbeli autokorreláció áll fenn a hazai járások 

vállalkozássűrűségében. (Kevesebb, mint 1 százalék annak az esélye, hogy ez a térbeli 

mintázat véletlenszerű folyamatok következtében jött létre.) A pozitív és igen magas z érték 

arra utal, hogy egyértelműen a magas értékek tömörülnek.  

 

Global Moran I számítása: A Spatial Autocorrelation-ra kattintva az előzővel 

lényegében megegyező ablakot kapunk így az ott beállítható opciókat újra nem ismertetjük. A 

Global Moran I számításakor fontos figyelni a következő szignifikanciával kapcsolatos 

összefüggésekre: 

1. ha a p érték nem szignifikáns akkor megtartjuk a null-hipotézist. 
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2. ha a p érték szignifikáns és a z érték pozitív, akkor magas és/vagy alacsony értékek 

koncentráltabbak annál, mintha véletlenszerű eloszlásúak lennének. 

3. ha a p érték szignifikáns és a z érték negatív, akkor a magas és alacsony értékek térben 

szórtabbak annál, mintha véletlenszerű eloszlásúak lennének. 

 

Elvégeztük a számításokat a General G-vel azonos beállításokkal a Global Moran I-re is 

(31. ábra). Eredményeink arról biztosítanak minket, hogy erős területi autókorrelációval 

állunk szemben. Ebben az esetben is kevesebb, mint 1 százalék annak az esélye, hogy a 

területi mintázat véletlenszerű folyamatok eredményeképpen jött létre. 

 

31. ábra 

Global Moran I számítási eredmények 

Moran's Index: 2,971204 
z-érték:  68,389532 
p-value:  0,000000 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

Az ArcToolboxra kattintva, majd azon belül a Mapping Clustersen belül érhetjük el a 

lokális autokorrelációs próbafüggvényeket:  
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I. Cluster and Outlier Analysis (Luc Anselin féle Local Moran I), 

II. Hot Spot Analysis (Getis és Ord féle Lokális G). 

 

I. A Local Moran I számításával kapcsolatban a következő lehetőségekkel állunk 

szemben: 

1. Magas és pozitív z érték esetén HH vagy LL klaszterek kialakulása. 

2. Alacsony, negatív z érték esetén HL vagy LH térségek, vagyis spatial outlierek 

kialakulása. 

 

Természetesen az, hogy mennyire magas, vagy alacsony a z érték függ attól is, milyen 

szignifikancia szinten dolgozunk. 

Local Moran I futtatása esetén eredményünk új shapefile-ban látható, mely attribútum 

táblájában 4 oszlop található, melyek a következők: Local Moran I index, z érték, p érték, 

klaszterek az előző 2 alapján. 

32. ábra 

Local Moran I klaszterek a járások vállalkozássűrűsége alapján, 2011 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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II. A Lokális G számításakor a következő lehetőségekkel kell az elemzőnek 

szembenéznie: 

1. ha magas a z érték és alacsony a p érték az azt jelenti, hogy a magas értékek 

klaszterével állunk szemben, 

2. ha alacsony a z és alacsony a p érték, akkor a kis értékek klaszterével állunk szemben. 

Minél magasabb/alacsonyabb a z érték, annál intenzívebb a klaszteresedés. 0-hoz közeli 

z érték azt jelenti, hogy nincs számottevő klaszter. Lokális G számításakor szintén egy új 

shapefile-ban látható az eredményünk. Az új fájl attribútum táblájában két oszlop található: z 

érték, p érték. 

33. ábra 
Lokális G a járások vállalkozássűrűsége alapján, 2011 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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Az ArcGIS 10.1-ben használt szomszédsági megközelítések 
 

A következőkben felsorolásszerűen ismertetjük a program által használt szomszédsági 

megközelítéseket.  

34. ábra 

A távolság inverze, illetve annak négyzete –Inverse distance, inverse distance squared  

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
 

 

Valamennyi területegységet szomszédosnak tekintjük, de a szomszédság mértéke a 

távolság növekedésével csökken. 

 

35. ábra 

Küszöbtávolság – Distance band (sphere of influence) 

 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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Valamennyi, az általunk meghatározott távolságon belül elhelyezkedő területegység 

szomszédos, azon kívül viszont nem. 

36. ábra 

Indifferens zóna alkalmazása – Zone of indifference 

 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
 

 

Egy küszöbértéken belül valamennyi területegység azonos mértékben szomszédos. 

Azon kívül a szomszédság mértéke jelentősen lecsökken. 

 

Polygon contiguity 

CONTIGUITY_EDGES_ONLY (bástya szomszédság) 

CONTIGUITY_EDGES_CORNERS (vezér szomszédság) 

K nearest neighbors: adott számú legközelebbi területegység. 

 

A területi autokorreláció mértékének differenciálása – Incremental Spatial 
Autocorrelation 

 

Az Incremental Spatial Autocorrelation tárgyalása kicsit kilóg a sorból, hiszen egyrészt 

az autokorreláció létét elemző próbafüggvényeknél találhatjuk (Spatial Statistics/Analysing 

Patterns), másrészt viszont nem egy önálló próbafüggvényről van szó, hanem lényegében a 

Global Moran I futtatására a szomszédsági távolság növelésével. Az eredményül kapott 

korrelogrammon a program megadja a z értéket és színezéssel jelzi a szignifikanciát (p érték). 

Futtatásának célja, hogy kiválasszuk, melyik az a távolság (statisztikailag szignifikáns 

csúcsérték), ahol a területi autokorreláció leginkább mérhető. Az alkalmazás használja a 
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Beginning Distance fogalmat, mely azt a legkisebb távolságot jelenti, amely biztosítja, hogy 

minden egyes poligonnak legalább egy szomszédja legyen.  

A korrelogram készítésre a szakirodalomból kívánunk egy példát bemutatni (37. ábra). 

Bálint Lajos (2011) a születéskor várható élettartamok területi különbségeit vizsgálta 

kistérségi szinten. A szerző 174 megfigyelés 1–8 késleltetett értéket (lag), azaz a nyolcadik 

lehetséges szomszédot vett figyelembe. A férfiak autokorreláltsága eredményei szerint 

egyrészt mindig jelentősebb, mint a nőké, másrészt annak intenzitása egészen a hatod fokú 

szomszédig szignifikánsan jelen van, míg a nőknél a negyedfokú után lényegileg lecsengett. 

A hatodfokúnál a férfiakétól nem eltérő mértékű, szignifikáns autokorreláció fordul újra elő. 

 

37. ábra 

Példa a korrelogram számítására 

 
Forrás: Bálint 2011. 

 

Szomszédsági mátrixok létrehozása ArcGIS-ben 
 

A területi autokorreláció számításakor szükség van, illetve lehet olyan speciális 

szomszédsági mátrixokra, melyek létrehozását már a próbafüggvények lefuttatása előtt össze 

kell állítani. A Spatial Statistics Toolbox-on belül találjuk az erre szolgáló lehetőségeket a 

Modeling Spatial Relationship-en belül. Két lehetőséget mutatunk be: Generate Network 

Spatial Weights, Generate Spatial Weights Matrix. 

A munka menete: 
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Generate Network Spatial Weights segítségével a hálózat alapú szomszédsági mátrixokat 

hozzuk létre. Erre az opcióra kattintunk, majd a feljövő ablakban beállítjuk azt a pontállományt, 

melyek között szeretnénk, ha a hálózaton mért távolsági mátrixot (szomszédsági mátrixot) 

kiszámítaná a program. Megadjuk a pontállomány egyedi azonosítóját, majd azt, hogy hova 

mentse el a program a hálózati szomszédsági mátrix fájlt (.swm). Ezután beállítjuk a hálózati 

fájlunkat. (A hálózati fájl előkészítéséről lásd bővebben a Network Analyst-et bemutató fejezet 

megfelelő részét!) Ekkor beállítjuk, hogy annak attribútum táblájában melyik is az ellenállási 

tényezőt tartalmazó oszlop. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy egy-egy útvonalszegmens 

megtételéhez mekkora időre, költségre, stb. van szükség. 

 

Következő példánkban települések egy főre jutó jövedelmének lokális 

autókorreláltságát vizsgáltuk lokális Moran I segítségével. A hálózati szomszédsági mátrixot 

2011-es elméleti közúti eljutási idők segítségével állítottuk össze, vagyis mindenki 

mindenkivel szomszédos, a szomszédság foka pedig a települések földrajzi középpontjainak 

közúti távolságával fordítottan arányos (38. ábra). 

 

38. ábra 

Települések lokális autokorreláltsága közúti hálózati szomszédság esetén, 2011 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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Generate Spatial Weights Matrix segítségével más szempontok alapján készíthetünk 

szomszédsági mátrixokat. Erre az opcióra kattintva beállítjuk az a térképi állományt, mely 

alapján szeretnénk, ha a program létrehozná a szomszédsági mátrixot. Ekkor is beállítjuk a 

térkép poligonjainak egyedi azonosítóját az attribútum táblában. Meg adjuk, hogy hova mentse a 

program a kész mátrixot (.swm). Beállítjuk, hogy milyen szomszédsági megközelítés alapján 

készüljön el a mátrix. A lehetséges megközelítéseket lásd előbb! Végül lehetőség van a távolsági 

megközelítések, a távolsági kitevő, a küszöbtávolság és szomszédok száma beállítására, melyek 

az egyes szomszédsági értelmezésekhez tartozó opciók. 

 

Konkrét példánkban a települések egy főre jutó jövedelmének lokális autókorreláltságát 

mutatjuk be. Az előbbi példával ellentétben, itt szomszédosnak tekintjük egy-egy település 

esetén a hozzá légvonalban legközelebb álló 6–6 települést (39. ábra). 

 

39. ábra 

Települések lokális autokorreláltsága a legközelebbi 6 települést szomszédosnak tekintő 

megközelítés esetén, 2011 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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Az ArcGIS térstatisztikai modulja, a Geostatistical Analyst 
 

A következő alfejezetben Ferencz Viktória (2013) munkájából emeljük ki azokat a 

részeket, melyet a modul használatából számunkra érdekesek lehetnek. A konkrét példákat 

javasoljuk onnan elolvasni. 

Eloszlások vizsgálata: A normalitásvizsgálat (Q–Q plot) egy adatsor tekintetében 

megmutatja, hogy az értékek mennyire követik a normális eloszlásértékeket. A grafikon 

vízszintes tengelyén a standard normális eloszlás kvantilisei, míg függőleges tengelyén a 

bemenő adatok kvantilisei vannak feltüntetve. Az eloszlás akkor tekinthető Gauss-féle 

normális eloszlásnak, ha az adatpontok illeszkednek az ábrán szereplő egyenesre. 

Logaritmikus transzformációval az adatsor normalizálható. Amennyiben két különböző 

adatsorról akarjuk eldönteni, hogy azonos eloszlást követnek-e, akkor az általános Q–Q plot 

funkciót használjuk. 

40. ábra 

Példa a normalitásvizsgálatra 

 
 

Forrás: 

http://resources.esri.com/help/9.3/ArcGISEngine/java/Gp_ToolRef/geoprocessing/statistical_analysis.htm. 

Variogram és kovarianciavizsgálat: A félvariogram (szemivariogram) a térbeli 

változatosság értelmezésének az alapja, az optimális becslés legfontosabb eszköze. A 

szemivariogram megmutatja, hogy egyes megfigyeléspár-távolságok esetén átlagosan 

mekkora a párokon belüli eltérésnégyzet, míg lefutása jellemzi a térbeli változatosság 
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mértékét és formáját. Számításakor szükséges feltétel a másodrendű, gyenge térbeli 

stacionaritás (átlag térbeli állandósága), és adott távolságú megfigyeléspárokra kiszámított 

értékeltérések szórásának az állandósága. 

Az ArcGIS variogramja és kovarianciafelhője az autokorreláció jellemzésére szolgál. 

Használatával meghatározhatók azok a mintapárok, melyek azonos tulajdonságokkal 

rendelkeznek a térben. A variogramon egy értéket kijelölve a térképen minden hozzá tartozó 

mintapár megjeleníthető. 

Az ArcGIS úthálózat elemző moduljának, a Network Analyst használata 
 

A következő oldalakon nem olvashatnak teljes körű és részletes bemutatót, hiszen 

akinek erre van szüksége, megnézheti a program súgóját, vagy a Tutorials anyagait. A célunk 

sokkal inkább az, hogy konkrétan ismertessük, az elemzői munka során melyek azok a 

megszívlelendő ismeretek, amelyek alkalmazásával, hazai példákon keresztül, mindenki 

számára könnyen használható lesz a program. A modul számításai segítségével nyert adatok 

további felhasználásáról, illetve az elérhetőségi vizsgálatokról lásd bővebben Tóth (2013b). 

A Network Analyst használata előtti műveletek 
 

I. Első lépésben bekapcsoljuk a Network Analyst Extensiont. (Customize/Extensions) Ezen belül 

kipipáljuk a Network Analyst -et. Következő lépésben a már bekapcsolt eszközt használatba is 

vesszük. Ehhez a modult kezelő eszköztárat kell betölteni. (Customize/Toolbars) Ezután feljön a 

Network Analyst-et kezelő ablak! 

II. Ahhoz, hogy a megvásárolt, útelemzésre használható térképünkkel a Network Analystben 

tudjunk dolgozni, szükség van az adatállomány átalakítására. Ehhez először nézzük meg a 

konkrét közutas térképünket! Jelen esetben úthálózati alapadatbázisként a GeoX Kft. DTA-50-es 

katonai alaptérképről digitalizált, 1 : 250 000 méretaranyú digitális útadatbázisát használtuk, 

amely az országos közúthálózat szakaszait a 2010. január 1-i állapotban tartalmazta. A 

megvásárolt térkép attribútum táblájában „gyárilag” 6 oszlop található. Az első az egyes 

útszakaszokat azonosító sorszám, a második a szakaszok típusa, mely minden esetben polyline, 

a harmadik az útszám (mely nem minden szakaszra van feltöltve, csak a legfontosabb szakaszok 

esetében), a negyedik pedig az úttípus. Ez már igen fontos a számunkra, mert a későbbiekben ez 

alapján végzünk számításokat. A konkrét úttípusok megegyeznek a közúti térségek 

lehatárolásánál már ismertetett típusokkal. Az ötödik oszlopban annak a településnek a neve 

szerepel, melyet az adott útszakasz érint, s végül a hatodikban az útszakasz hossza található, 

méterben. Ez utóbbit első körben nem fogadjuk el, ki magunk is számítjuk. De előbb megnézzük 

azt, hogy miért is van szükség ezekre az oszlopokra! 
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III. A Network Analyst az útelemzések során nem közvetlenül a közúttérképünkkel dolgozik, hanem 

egy úgynevezett hálózati adatállománnyal (Network Dataset). Ahhoz, hogy ezt létre tudjuk 

hozni, szükség van egy költségmezőre, mely tükrözi, hogy az adott útszakasz megtételére 

mennyi idő, költség, erőfeszítés megtételére van szükség. Leggyakrabban természetesen az első, 

vagyis az idő szerepel költségként, s jelen példában is ennél maradunk. Ahhoz, hogy tudjuk, 

terheletlen úthálózaton, a KRESZ-nek megfelelő haladási sebességeket figyelembe véve mennyi 

idő kell egy-egy szakasz megtételéhez, előbb ki kell néhány dolgot számolnunk. Először is 

célszerű a haladási sebességeket egy új oszlopban hozzáadni az attribútum táblához m/sec-ban. 

Miután megnyitottuk az attribútumtáblát, kattintunk az TABLE OPTIONS/Add Field gombra. 

Az oszlopnak a Sebesseg elnevezést adjuk, típusa Double, Precision 20, míg a Scale 10. Ha 

ezzel megvagyunk, OK. Kiválasztjuk az autópályák szakaszait. Ehhez SELECTION/SELECT 

BY ATTRIBUTES. Beállítjuk az autópályákat: ÚTTÍPUS = 1. Felmegyünk a Sebesseg oszlop 

fejlécére, ahol jobbklikk, és a feljövő ablakon kattintunk a Field Calculator gombra. (A feljövő 

ablakra nyugodtan kattintunk.). A feljövő ablakban az üres helyre beírunk 36,11-et. Ez a szám az 

autópályák 130km/h-ás maximális haladási sebessége m/sec-ban megadva. Ha az OK után a 

feltöltés megtörtént, akkor továbbmegyünk a többi szakaszra.  

IV. Az autóutakkal folytatjuk. Ehhez SELECTION/SELECT BY ATTRIBUTES. Beállítjuk az 

autóutakat: ÚTTÍPUS = 2. Menjünk fel a Sebesseg oszlop fejlécére, ahol jobbklikk és a feljövő 

ablakon kattintunk a Field Calculator gombra. A feljövő ablakban az üres helyre beírjuk a 30,55-

et. Ez a szám az autóutak 110 km/h-s maximális haladási sebessége m/sec-ban megadva. Ha az 

OK után a feltöltés megtörtént, akkor mehetünk tovább a többi szakaszra.  

V. Következnek a főútvonalak. SELECTION/SELECT BY ATTRIBUTES. Beállítjuk a 

főútvonalakat: ÚTTÍPUS = 3 OR ÚTTÍPUS = 4. (Sebesség szempontjából nem különböztetjük 

meg az elsőrendű és a másodrendű főútvonalakat.) Felmegyünk a Sebesseg oszlop fejlécére, 

ahol jobbklikk, és a feljövő ablakon kattintunk a Field Calculator gombra. A feljövő ablakban az 

üres helyre beírjuk a 25-öt Ez a szám a főútvonalak 90 km/h-s maximális haladási sebessége 

m/sec-ban megadva. Ha az OK után a feltöltés megtörtént, akkor továbbmegyünk a többi 

szakaszra.  

VI. Az egyéb utak következnek. Ezek ugyan nem minden esetben belterületi utak, de most úgy 

tekintjük őket, mintha azok lennének. SELECTION/SELECT BY ATTRIBUTES. Beállítjuk a  

főútvonalakat: ÚTTÍPUS = 5. Felmegyünk  a Sebesseg oszlop fejlécére, ahol jobbklikk és a 

feljövő ablakon kattintunk a Field Calculator gombra. A feljövő ablakban az üres helyre beírjuk 

a 13,88-at. Ez a szám az 50 km/h-s maximális haladási sebesség m/sec-ban megadva. Ha az OK 

után a feltöltés megtörtént, akkor továbbmegyünk a többi szakaszra. 

VII. A kompok (8-as úttípus) és az autópálya felhajtók maradnak csak feltöltetlenül. Előbbire a 10 

km/h-s haladási sebességet, vagyis 2,77 m/sec-ot tételezünk fel, mely az autópálya felhajtóknál 

60 km/h, vagyis 16,66 m/sec. 
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VIII. Ha ezzel a feltöltéssel készen vagyunk, akkor újraszámoljuk az útvonalszegmensek hosszát az 

ArcGIS segítségével. Ehhez miután megnyitottuk az attribútumtáblát, kattintunk az TABLE 

OPTIONS/Add Field gombra. Az oszlopnak a Tavolsag elnevezést adjuk, típusa legyen Double, 

Precision 20, míg a Scale 10. Ha ezzel megvagyunk, OK. Felmegyünk  a Tavolsag oszlop 

fejlécére, ahol jobbklikk, és a feljövő ablakon kattintunk a Calculate Geometry gombra. A 

feljövő lehetőségek közül a Length-et állítjuk be, vagyis ezzel kiszámítjuk az úthosszt. 

IX. Az előkészítés fázis utolsó részeként egy olyan költségmezőt kellene létrehozni, melyben a 

távolság és a haladási sebességnek megfelelően percben tároljuk az adott szakasz megtételéhez 

szükséges időt. Miután megnyitottuk az attribútumtáblát, kattintunk az TABLE OPTIONS/Add 

Field gombra. Az oszlopnak a MINUTES elnevezést adjuk, típusa legyen Double, a Precision 

20, míg a Scale 10. (Fontos, hogy az elnevezés mindenképpen MINUTES legyen, mert ezt 

azonosítja a program költségmezőként!) Ha ezzel megvagyunk, OK. Felmegyünk a MINUTES 

oszlop fejlécére, ahol jobbklikk, és a feljövő ablakon kattintunk a Field Calculator gombra. A 

feljövő ablakban az üres helyre beírjuk (Tavolsag/Sebesseg)/60. Ezzel megkapjuk valamennyi 

szegmensre a szükséges eljutási költséget, percben. 

X. Most már átalakíthatjuk shp fájlunkat Network dataset-é. Ehhez kattintunk a Windows menü 

Catalog gombjára. (Start menü/Programok/ArcGIS/ArcCatalog) A Catalog-on belül 

elnavigálunk ahhoz az útfájlhoz, mellyel az előbb foglalkoztunk. Jobb klikk/New Network 

Dataset (Ha a költségmezőt, a fenti módon nem töltöttük volna fel adatokkal, akkor a New 

Network Dataset gomb nem lenne használható számunkra.) Az első feljövő ablakban megadjuk 

az adatállomány nevét, s miután ez megtörtént kattintunk a Továbbra. A következő ablakban az 

adatállomány kapcsolati rendszerét (connectivity) állíthatjuk be. Jelen esetben ezzel nincs 

dolgunk, mehetünk tovább éppúgy, mint a következő két ablakon. Számunkra az az ablak 

lényeges, ahol bemutatja a program, hogy mely attribútumokat tárol az adatállományban. Jelen 

esetben a költségmezőként tárolt percadatok kerülnek ide, természetesen más feladatokban akár 

több ilyen jellegű mező is figyelembe vehető lenne. Mivel nem szeretnénk a haladási irányokat 

megszabni, így a következőnél maradhat az eleve beállított No, s kattintunk a továbbra, majd a 

Finish-re! Egy ablak jön fel, mely megkérdezi, hogy a létrehozott adatállomány alapján 

kívánjuk-e felépíteni az úthálózatunkat, erre kattintunk OK-t. Két fájl jött létre: az egyik a 

hálózati adatbázis, míg a másik egy shapefile, mely egy olyan pontállomány, amely minden 

egyes szakasztörést egy-egy ponttal mutatja. Hozzáadjuk az ArcMap-hez az új, most létrehozott 

Network Dataset-et. Egy olyan ablak jön fel, melyben rákérdez arra, hogy minden csatlakozó 

feature class-t szeretnénk-e hozzáadni. Mivel a számításoknál erre nem lesz szükség, így a 

nemre kattintunk. Készen vagyunk az adatállomány összeállításával, most jöhetnek a példák 

arra, mit is lehet végezni velük. 

 

Négy példát fogunk bemutatni, az első a legegyszerűbb, ekkor általunk kiválasztott 

pontok között keressük a legrövidebb utat a közúton! 
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Legrövidebb útvonal kiszámítása 
 

A következő példában a térképen tetszőlegesen megadott pontok közötti időben 

legrövidebb útvonal kiszámításának módját mutatjuk be. Ennek menete a következő: 

A Network Analyst legördülő menüben kiválasztjuk a New Route opciót. Ezután a 

Layer-ek helyén az útadatbázis felett az új, általunk számítandó úttal/utakkal kapcsolatban 

jönnek fel opciók. Jelen próbában ezzel most ne foglalkozzunk, hanem jelöljünk ki 4 pontot 

tetszőlegesen az országban a Create Network Location Tool gombra kattintva. Amennyiben a 

kijelöléssel elkészültünk végeztessük el a számításokat a Solve gombra kattintva. A térképen 

ezután megláthatjuk a kijelölt pontok közötti leggyorsabb utat. A megtételéhez szükséges időt 

úgy tudhatjuk meg, hogy a Layer-ek között a Routes-ra kattintunk egy jobb klikket, s ekkor, az 

eddigiekhez hasonló módon megnézzük az attribútum táblában.  

A 41. ábrán látható 4 pont közötti távolság egyébként 516,4 perc. 

 

41. ábra 

Példa a legrövidebb útvonal meghatározására 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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Kistérségi elérhetőségi mátrix számítása, i lletve az elérhetőségi 
potenciálmodell  

 

A következő példában már nem csupán egy-egy pont közötti legrövidebb útra van 

szükségünk, hanem egy bizonyos vizsgálati csoport valamennyi pontjáról, az összes többi 

pontba tartó utakra. Erre az alkalmazásra – többek között – az elérhetőségi potenciálmodellek 

vonatkozásában van szükség. Ezekben a modellekben ugyanis nevezőként nem légvonalbeli 

távolságot, hanem közúton mért távolságot alkalmazunk. Az ilyen modelleknek száma igen 

magas, így a következő példában csak érinteni tudjuk ezt az elemzési területet. 

Példákban a kistérségek elérhetőségét szeretnénk modellezni. Ezt, némi absztrakcióval 

úgy próbáljuk meg elérni, hogy a kistérségek elérhetőségét a kistérség központokéval 

próbáljuk meg számszerűsíteni. Vagyis szükségünk lesz először is egy olyan mátrixra, mely a 

174 kistérség központ elérhetőségi adatait tartalmazza. Egy 174*174 elemű mátrixot kell 

magunk elé képzelni, melynek átlójában 174 db 0 található, hiszen saját magukkal a távolság 

nem értelmezhető. (Számunkra természetesen ez más szempontból fontos, lásd saját 

potenciál!) 

 

A számítás menete 

I. Az elemzés megkezdéséhez szükségünk van a 174 kistérség központot tartalmazó fájlra. Ezt úgy 

tudjuk elérni, hogy a település központokat tartalmazó pontfájlhoz hozzákapcsolunk egy táblát, 

amelyben 1-essel jelöljük azokat a településeket, melyek kistérség központok és 0-val, melyek 

nem. (Az ehhez szükséges adatok, s minden ezzel hasonló besorolás a Területi 

számjelrendszerben található meg, helye www.ksh.hu/Osztályozások/Területi számjel. Tehát 

letöltjük ezt a részt a Számjelrendszerből, elmentjük xls-ben. Rákattintunk a települési 

pontfájlra, majd jobb klikk/Join and relates/Join. A települési kódok szerint elvégezzük a 

csatolást. Ha a csatolás megtörtént, SELECTION/SELECT BY ATTRIBUTES (a Layeren belül 

valamely, az Attribútum táblában levő attribútum/jellemző alapján keresünk) vagyis a települési 

pontállomány Layer-ből kiválasztjuk a Kistérségkp-ot egyszer rákattintva, s a keresendő feltétel 

természetesen: Kistersegkp=1. A kijelölt településeket ezután egy új fájlba mentjük: jobb klikk a 

pontfájlon/Data/Export data. Elmentjük, s arra a kérdésre, hogy adja-e hozzá a kiexportált fájlt a 

Layerhez OK-t kattintunk.  
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II. Ezután már el is kezdjük az érdemi munkát. A Network Analyst Extension-en belül kattintunk a 

New OD Cost Matrix opcióra. (OD vagyis Origin/Destination). A Network Analyst legördülő 

menü mellett kattintunk a Show/Hide Network Analyst Window gombra. Itt adható meg, hogy 

mátrixunkban melyek legyenek a kezdőpontok (Origins), a végpontok (Destinations). (A többi 

opcióval most nem foglalkozunk!) Jobb klikk az Origins-ra/Load locations. Fontos, hogy a 

kistérség központokat tartalmazó fájl neve szerepeljen felül! A Name-nél a Field mező alatt 

belekattintunk a táblába és a legördülő menüben kiválasztjuk ki a numerikus kódot 

(KSHKOD_NU). A Locations position-nál a Use Geometry-t használjuk, toleranciaként 

beállítunk 5000 métert. A betöltés folyamatát lent láthatjuk. 

III. Megtesszük ugyanezt a Destinations esetében is. Beállítások után Solve. Ha jól alakultak a 

dolgok, akkor 174 x 174, vagyis 30276-nak kell szerepelni a Lines-nál. Ha ennyi szerepel itt, 

akkor rákattintunk, majd jobb klikk és Open attribute table. Eredményünk 7 oszlopban látható. 

Az első oszlopban egy azonosító látható 1-től 30276-ig. A másodikban a korábbiakhoz 

hasonlóan, a fájltípust mutatja, ami természetesen polyline, hiszen az egyes pontok közötti 

útszakaszokról van szó. A harmadik oszlop azt mutatja egyben, hogy mely pontnak, melyikkel 

való kapcsolatát láthatjuk. A pontok kódja azonos a KSH kóddal. A sorrend ebben az esetben a 

kistérség központ fájlban szereplő települési sorrendnek felel meg, mely természetesen nem 

feltétlenül a településkódok sorrendjével azonos. A következő két oszlopban a kiindulási és a cél 

kistérségek kódja látható külön-külön is.  

IV. A következő oszlop egy sorrend, hogy az összes eljutási idő közül ez jelen esetben hányadik, s 

végül az utolsó sorban láthatjuk az eredményünket. Kijelöljük az összes elemet és kiexportáljuk, 

de nem adjuk hozzá a jelenlegi térképhez. Miután beolvastuk Excelben, csak a 3. és az utolsó 

oszlopokra van szükségünk, így kijelöljük őket és áttesszük egy másik munkalapra. Ha ez 

megtörtént, akkor sorba rendezzük előbb az Origin, majd Destination szerint emelkedő 

sorrendbe. Ezután könnyedén tudunk kimutatás diagrammot készíteni Excelben, melynek sorába 

kerüljelek az Origin, oszlopába pedig a Destination.  

 

Az elérhetőségi potenciálmodellhez szükséges belső potenciál e mátrix alapján könnyen 

számítható. Szükség van viszont a saját potenciálra is. Itt némileg hasonlóan járunk el, mint 

azt a korábbiakban már bemutattuk, vagyis a kistérségek területét körnek vesszük, s 

kiszámítjuk a kör sugarát. Ezt a távolságot 50 km/h-s sebességgel figyelembe véve számítjuk 

ki a kistérségeken belüli elérhetőségi időket.  

A továbbiakban lássunk egy példát arra, hogy a számításaink alapján milyen 

elérhetőségi modelleket kaphatunk, illetve azoknak milyen a kapcsolata a „valósággal”, 

vagyis a közúti forgalmi viszonyokkal! A potenciálmodellek sajátosságainak leírásában a 

különböző objektumhalmazok (tér pontjai), a tér forrásainak, tömegeinek, az alapelemek 

(légvonalbeli, közúti távolsággal történő egyenes megadása), alaprelációk eltérő megadásával 

más-más modellvázat lehet felépíteni. 
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Feltehetjük a kérdést, hogy vajon a (geometriai interpretáción alapulva) az alapelemek 

és az alaprelációk megadásával létrejövő potenciál-struktúra mennyire írja le valósan a teret. 

Mennyire „szembesíthetők” a térbeli áramlások volumenei a modellek értékeivel, azaz az 

axiómák teljesülnek-e. Ugyanis csak ebben az esetben lehet a modellekből megállapított 

következtetéseket a valós társadalmi térre alkalmazni. Az axiómák itt a híd szerepét töltik be a 

való élet és a modellek között. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. forgalmi adatai megmutatják egy-egy közút egy 

bizonyos szakaszán áthaladó éves átlagos napi keresztmetszeti forgalmat (ÁNF). (33. ábra) 

Az országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás – a nemzetközi gyakorlatnak 

megfelelően – mintavételi eljárással történik. Ez a számlálási módszer lehetővé teszi, hogy a 

forgalom időbeli ingadozásának ismeretében valamely keresztmetszetben az átlagos napi 

forgalmat viszonylag kevés adatból (kis mintából, rövid ideig tartó számlálás eredményéből) 

megfelelő pontossággal és megbízhatósággal lehessen meghatározni. 

Az országos keresztmetszeti számlálások lényege, hogy nagyszámú állomáson 

mintavételszerűen, az egész évre elosztva, 5 különböző alkalommal (6 és 18 óra közötti 

időtartamú) számlálásokat hajtanak végre. Ezek értékeiből (gx) átlagszámítással, a forgalom 

törvényszerűségeit hordozó napszaki (ax), napi (bi), és havi (ci) tényezővel szorozva kaphatók 

meg az évi átlagos napi forgalom legmegbízhatóbb (p = 95 valószínűségű) területi értékei: 

 

c*b*a*
n

1i
g*

n
1ÁNF iixx


  

 

Ahol: n a számlált napok száma; gx az x órás számlálás alatt megfigyelt forgalom; ax a 

napszaktényező (valamely meghatározott napszakban számlált forgalom viszonya a 24 órás 

forgalomhoz); bi a napi tényező (a hét egyes napjaihoz tartozó szorzószám, amely a napi 

forgalmat a havi átlagértékre módosítja); ci a havi tényező (az év egyes hónapjaihoz tartozó 

szorzószám a havi átlagforgalom évi átlagforgalommá alakításához).  

A 2004-es és a 2008-as forgalmi (áramlási) adatokat hat különböző potenciálmodellel 

vetettük össze. Tömegtényezőként mind a jövedelmeket, mind pedig a lakónépességet is 

alkalmaztuk. Ezek a lineáris, négyzetes, e-ados, és e-ados Box-Cox, gauss-i, illetve 

loglogisztikus ellenállási tényezőt alkalmazó modellek. (A potenciál modellek részletei: Tóth-

Kincses 2007) 
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6. táblázat 
A vizsgálat dimenziói 

Dimenzió Megjegyzések 
Forrás Vizsgálatunkban az elérhetőséget valamennyi ember szemszögéből számítjuk, illetve 

értelmezzük, s nem különböztetjük meg az egyes társadalmi csoportokat, valamint a 
különböző utazók eltérő utazási céljait. 

Cél Az elérni kívánt célt az adott kistérség népességével és jövedelmével számszerűsítjük. Ez 
az elérni kívánt célt számszerűsítő „tömeg” tényező (összetevő) az alkalmazott 
modellekben szerepel módosítás nélkül. 

Ellenállás A területi ellenállási tényező jelen esetben a kistérségek központjai közötti, közúton 
mérhető elméleti elérhetőségi időket jelenti, percben. Az alkalmazott ellenállási tényező 
lehet lineáris, négyzetes, exponenciális, box-cox, gaussi, illetve loglogisztikus). 

Korlátozások Két kistérség közötti útvonalak használatakor az adott szakaszon az út típusának 
megfelelő maximális sebesség jelenti a korlátot. 

Határok A vizsgálati terület meghatározásakor a hazánk határait vettük figyelembe. Bár 
kétségtelen tény, hogy a hazai potenciálokra hazánkon kívüli elérhető célpontok is 
hatással vannak, de mivel megfelelő részletezettségű úthálózati térkép csak 
Magyarországról állt rendelkezésünkre, így ezek hatásaitól el kellett tekintsünk. 

Közlekedési mód A vizsgálat során nem különböztettük meg a személy-, illetve teherszállítás eltérő 
szempontjait. 

Területi szint Kutatásunk alapvető területi szintje a kistérségi szint, vagyis a korábbi LAU1. 
Dinamika A kutatásban a 2004. és 2008. január 1-jei népességet, jövedelmet és közúthálózatot 

vettük figyelembe. 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

 

42. ábra 
Évi átlagos napi forgalom (ÁNF), 2008 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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A vizsgálatba bevont modellek a következők potenciálok voltak (a számításokat az 

agglomerációs hatást figyelembe vevő modellekkel is elvégeztük, hasonló eredményt érve el):  
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Ahol cij az i és j kistérségek közötti útvonal megtételéhez szükséges időt, míg pi az i 

kistérség megfelelő társadalmi tömegét jelöli. 

A potenciálmodellek illeszkedésének táblázatában a jövedelemmel és a népességgel 

számolt modellek eredményeit mutatjuk be 2004-es és 2008-as adatokon. Kimutatható, hogy a 

jövedelmi adatokkal némileg jobb illeszkedést lehet elérni, mint a népességgel, igaz a 

különbség nem jelentős. A kistérségi vizsgálataink alapján a legjobb elérhetőségi 

potenciálmodellnek a loglogisztikus ellenállási tényezőt alkalmazó modelleket tekinthetjük 

(C6). Megjegyzendő viszont, hogy más területbeosztás alkalmazása esetén már nem biztos, 

hogy ezt az eredményt kaptuk volna (7. táblázat). 

 

7. táblázat:  

A gravitációs analógián alapuló modellek illeszkedése a forgalmi adatokhoz (R2) 

Megnevezés C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Népesség, 2004 0,43 0,26 0,55 0,52 0,19 0,63 
Jövedelem, 2004 0,42 0,24 0,56 0,53 0,18 0,73 
Népesség, 2008 0,45 0,45 0,56 0,52 0,13 0,69 
Jövedelem, 2008 0,46 0,45 0,58 0,55 0,11 0,72 

Forrás: a szerző számításai. 
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A regressziós értékek – kevés kivételtől eltekintve – közepesen erős kapcsolatot 

mutatnak. A modellek magyarázó ereje között nincsenek nagy különbségek. Azt lehet látni, 

hogy a potenciál modellekből levont következtetésekkel óvatosan kell bánni, hiszen a 

társadalmi tér és közöttük lévő viszony adott esetben ehhez nem elég erős. A továbbiakban 

reziduálok segítségével a legjobban illeszkedő modell esetén megvizsgáltuk, területileg hol 

vannak jelentős eltérések a potenciál tér és az áramlások között. 

 
43. ábra 

A forgalom és a potenciálból (C6) számított trendek különbségei (egységjármű/nap-ban) 

 
Forrás: a szerző számításai. 

 

Azt tapasztalhatjuk (43. ábra), hogy az ország kékkel jelzett belső részén a forgalom a 

modellből várt értéknél alacsonyabb, a főváros térségében, nagyvárosok közelében, a határhoz 

és Balatonhoz közel pedig nagyobb a volumen, mint a potenciálból várni lehetne. Ami logikus 

is, hiszen ezek kiemelt célterületek lehetnek, melyek egyetlen modellben sem lettek beépítve. 

Így a potenciálmodellek javításainak ezek lehetnek a következő lépései annak 

érdekében, hogy a modellek minél inkább matematikai értelemben is modellekké váljanak, a 

belőlük levont következtetések az egész társadalmi térre érvényesek lehessenek.  
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„Szolgáltatási terület” meghatározása 
 

A következő példa elsősorban a szolgáltatási szektorban használatos, de mint látható 

lesz, igen sok, ettől teljesen eltérő alkalmazási lehetőség is van. A számítás ugyanis 

elsősorban üzletek, bevásárló központok szolgáltatási területét meghatározó alkalmazás, 

melynek segítségével kiszámítható, hogy egy-egy adott ponttól (bevásárlóközpont, üzlet, 

város, stb.) meghatározott távolságon belül (mely természetesen közúton számított perc) 

mennyi ember, település, vállalkozás, foglalkoztatott, stb. érhető el. 

Konkrét példánkban az alkalmazást területfejlesztési vonatkozáson keresztül kívánjuk 

ismertetni, konkrétan a várossá nyilvánítás problémakörében. (A téma egy másik 

megközelítését lásd Tóth és Nagy 2013-as tanulmányában 2013.) A témával kapcsolatban az 

utóbbi időben meglehetősen sok cikk és tanulmány megjelent. E tanulmányok (lásd többek 

között Tóth 2008, Kőszegfalvi 2008, Kulcsár 2008, Csapó-Kocsis 2008, Németh 2008) 

felhívják figyelmet az elmúlt időszak várossá nyilvánítási gyakorlatának anomáliáira. Jelzik, 

hogy különböző okok miatt a „klasszikus vonzáskörzet” kialakulása ugyan nem minden 

esetben várható el minden egyes várostól. Ettől függetlenül, mint ahogy a várossá nyilvánítás 

kezdeményezés előterjesztésének részletes szempontjairól és adattartalmáról szóló BM 

közleményben is láthatjuk (megjelent: Belügyi Közlöny 1999/13), a pályázó 

nagyközségüknek be kell mutatni térségi szerepüket a pályázatukban. Ebben a vonatkozásban 

lehet érdekes azt megvizsgálni, hogy az adott nagyközségről adott időn belül (jelen esetben 

közúton, elméleti elérési időkkel számolva 15 percen belül) hány település érhető el. Ez a 

vizsgálat módszertanilag azonos a kereskedelmi és szolgáltató egységek (sok esetben 

bevásárlóközpontok) potenciális szolgáltató központjának vizsgálatával. Először azt érdemes 

megvizsgálni, hogy a jelenlegi nagyközségek, úgyis mint potenciális városok 15 perces 

elérhetőségi körzete mennyiben van átfedésben a jelenlegi városokéval. (A jelenlegi 

szabályozás szerint város már nem csak nagyközség lehet, de ez a tény a konkrét példát 

természetesen nem érinti.)  

Az esetleges átfedés arról biztosíthatja az elemzőt, hogy a nagyközségek elérési 

körzetét, vagyis potenciális vonzáskörzetét már jelenleg is ellátja egy város, így az adott 

mikrotérségben új várossá nyilvánítás kevésbé indokolt. Meg kell viszont jegyezzük, hogy 

már a jelenlegi városok között is több olyan van, melyek nem rendelkeznek a klasszikus 

értelemben vett vonzáskörzettel, lásd például: Herend, Máriapócs, Pannonhalma, Visegrád. 

Másrészt agglomerálódó térségekben a vonzáskörzetek potenciális átfedése is elképzelhető, 

így ez a megközelítés ilyen esetben félrevezető lehet. Ettől függetlenül úgy véljük, bizonyos 
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esetben érdemes az összevetést elérhetőségi vizsgálattal elvégezni, s egy szempontként a 

döntéshozatali eljárásban tekintetbe venni.  

A számítás menete 

I. Az elemzés megkezdéséhez szükségünk van a jelenlegi városokat, illetve a nagyközségeket 

tartalmazó fájlra. Ezt gyakorlatilag a kistérség központokhoz hasonlóan a Területi számjelből 

tudjuk megoldani, s innen a településeket jogállás szerint vizsgálva könnyen kinyerhető a 

jelenlegi városok és nagyközségek. Ezután az eljárás megegyezik az előző példával, melynek 

eredményeként itt megkapjuk a vizsgált településeket tartalmazó pontfájlt. 

II. A Network Analyst Extension-ön belül rákattintunk a New Service Area opcióra. A Network 

Analyst legördülő menü mellett kattintunk a Show/Hide Network Analyst Window gombra. Itt 

adható meg, hogy vizsgálatunkban melyek legyenek azok a pontok, melyek körül a szolgáltatási 

területet, vonzáskörzetet vizsgáljuk. Kattintunk a Facilities-re és jobb klikk/ Load Locations. 

Betöltjük be a településeket tartalmazó fájlt, a további beállítás azonos az előző példában 

látotthoz! (A többi opcióval most nem foglalkozunk!) Az OK-ra kattintsunk, s megvárjuk, míg a 

pontok betöltődnek. 

III. A Service Area legördülő menü mellett rákattintunk a Service Area Properties gombra. Ezen 

belül az Analysis Settings következik, melynél az Impedance vagyis az ellenállás legyen 

Minutes, míg a Default Breaks az a távolság, ameddig a szolgáltatási terület, vagy más néven 

vonzáskörzet terjedelme, mely jelen esetben 15 perc. Kattintunk az OK-ra. A munka 

elvégzéséhez itt is a SOLVE gombra kell kattintani.  

 

Az elemzés természetesen történhet csak szemre is, esetleg egy-egy újabb layer 

beillesztésével. A vizsgálat megtétele után az egyes vonzáskörzetek egyben, vagy akár 

egyenként is kijelölhetők, s amennyiben a jelen munkához szükséges layer alá egy településit 

teszünk, akkor a korábban megismert módon itt is meghatározható, hogy konkrétan melyek 

azok a települések, amelyek az egyes település vonzáskörzetébe tartoznak.  

 

Eredmények 

 

A térképes vizsgálat alapján megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi több mint 100 

nagyközségből 15–20 felelhet meg legalább részben annak a feltételnek, hogy önálló 

elérhetőségi térsége van, melyet nem fed le teljes egészében egy jelenlegi város megfelelő 

körzete. Ez természetesen nem biztosíték a klasszikus értelemben értett vonzáskörzet 

kialakulásának, a lehetőség viszont ez esetben legalább elérhetőségi értelemben adott. A 

következő táblázatban a legjelentősebb olyan nagyközségeket mutatjuk be, melyek legalább 

részben rendelkeznek önálló elérhetőségi térséggel, s így ebből a szempontból akár esélyesek 
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lehetnek – a többi feltétel megléte esetén – a városi cím elnyerésére. Az egyes nagyközségek 

várossá nyilvánítását természetesen nagyban befolyásolja egyrészt saját nagyságuk, a 

térszerkezet, illetve az elérhetőségi térségükbe tartozó települések száma, illetve népessége. 

(8. táblázat) Vizsgálataink során azok a települések kerültek be az egyes nagyközségek 

elérhetőségi térségébe, melyeknek központja az elérhetőségi térségben van (44. ábra). 

 

44. ábra 

A jelenlegi városok és a nagyközségek 15 perces elérhetőségi körzeteinek összevetése 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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8. táblázat 

Önálló elérhetőségi térséggel rendelkező nagyközségek, 2010 

Nagyközség 
neve 

Nagyközség 
népessége, 
2010.01.01. 

15 percen 
belül 
elérhető 
települések 
száma 

15 percen 
belül 
elérhető 
települések 
népessége, 
2010.01.01. 

Bácsbokod 2 753 2 1 771 
Bugac 2 889 1 485 
Csákvár 5 231 3 1 970 
Hőgyész 2 336 15 10 086 
Jánosháza 2 445 35 12 604 
Kevermes 2 081 5 5 382 
Lajoskomárom 2 203 5 7 016 
Nagydorog 2 661 10 13 474 
Nagymágocs 3 141 2 2 910 
Parád 1 954 7 8 539 
Szany 2 107 14 6 929 
Tiszalapár 2 192 2 6 772 
Vajszló 1 740 23 8 382 

Forrás: a szerző szerkesztése. 

 

Járási elérhetőségi térképek készítése 
 

Következő példánkban újra az elérhetőségi mátrix összeállítására mutatunk be két 

konkrét példát. Az első példa a településeknek a legközelebbi járásközponthoz mért elérési 

ideje, míg a második a saját járásközponthoz mért elérési idő kiszámítása. A budapesti 

kerületeket ebben a vizsgálatban nem vesszük figyelembe. 

A számítás menete 

I. A számítás alapvetően igen hasonló a kistérségek elérési idejével kapcsolatos módra. Mivel 

jelen esetben a települések járásközpontokhoz mért elérési idejét kívánjuk kiszámítani, így 

szükségünk van egyrészt egy települési és egy járásközponti pontfájlra. Ez utóbbi előállításához 

ebben az esetben is szükségünk van a Területi számjelrendszerre! 

II. Ezután a Network Analyst Extension-en belül kattintunk a New OD Cost Matrix opcióra (OD 

vagyis Origin/Destination). A Network Analyst legördülő menü mellett kattintunk a Show/Hide 

Network Analyst Window gombra. Itt adható meg, hogy mátrixunkban melyek legyenek a 

kezdőpontok (Origins), a végpontok (Destinations). (A többi opcióval most nem foglalkozunk.) 

Jobb klikk az Origins-ra/Load locations. Betöltjük a településeket. A Locations position-nál a 

Use Geometry-t használjuk, toleranciaként beállítjukaz  5000 métert. A Name esetében a 

Fieldnél a legördülő menüben itt is kiválasztjuk a KSH kódot. A betöltés folyamatát lent 

láthatjuk. Ugyanezt megtesszük a Destinations esetében is. Legyenek ezek a járásközpontok. 

Beállítások után Solve.  
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Ha jól alakultak a dolgok, akkor 175*3154, vagyis 551950-nak kell szerepelni a Lines-nál. Ha ennyi 

szerepel itt, akkor rákattintunk, majd jobb klikk és Open attribute table. Eredményünk 7 oszlopban 

látható. Az első oszlopban egy azonosító látható 1-től 551950-ig. A másodikban a korábbiakhoz 

hasonlóan, a fájltípust mutatja, ami természetesen polyline, hiszen az egyes pontok közötti útszakaszokról 

van szó. A harmadik oszlop azt mutatja egyben, hogy mely pontnak, melyikkel való kapcsolatát láthatjuk 

KSH kódokkal. A következő két oszlopban a kiindulási és a cél kistérségek kódja látható külön-külön is. 

A következő oszlop egy sorrend, hogy az összes eljutási idő közül ez jelen esetben hányadik, s végül az 

utolsó sorban láthatjuk az eredményünket. Kijelöljük az összes elemet és kiexportáljuk, és hozzá adjuk a 

jelenlegi térképhez.  

III. A két megközelítés konkrét megoldása itt válik el egymástól. Amennyiben a települések 

legközelebbi járásközponthoz mért elérési idejét szeretnénk kiszámolni, akkor Excelben szűrjük 

az eredményünket a Destination Rank, vagyis az utolsó előtti oszlop szerint. Számunkra mindig 

a legközelebbi útvonalra van szükség, így az 1-est választjuk.  

IV. A saját járásközpont elérhetőségét némileg máshogy kell a már kiszámított elérési időkből 

kiválogatni. Először is a Területi számjelből ki válogatjuk, hogy az egyes települések mely 

járáshoz tartoznak. Ehhez két Excel-fájlt hozunk létre, az egyikben a települések kódjai mellett 

egy következő oszlopban a járások kódjai szerepelnek. E két kód mellé szükség van egy olyan 

azonosító kódra is, mely alapján ezt a fájlt csatolni tudjuk az Origin oszlophoz. Ehhez a betöltött 

települési ponttérkép sorrendjében számozzuk be a településeket 1-től 3154-ig. A második 

Excel-fájl az előzőhöz sokban hasonló, hiszen itt a járásközpontok kódjai szerepelne, a hozzá 

tartozó járáskóddal, illetve egy olyan azonosító oszloppal, mely a járásközpontokat tartalmazó 

települési fájl sorrendjében sorszámozza a járásközpontokat 1-től 175-ig. Erre azért van szükség, 

hogy az azonosító segítségével ezt az Excel-fájlt csatolhassuk a Destination oszlophoz. 

V. Amennyiben a szükséges fájljaink rendelkezésre állnak, akkor az ArcGIS-ben az eredményül 

kapott .dbf fájlhoz csatoljuk az előkészített .xls fájljainkat (jobb klikk a táblára Join and 

Relates/Join). Az elsőt az OriginID-hez csatoljuk, az azonosító kód alapján, míg a másodikat a 

DestinationID-hez, itt is az azonosító kód alapján. Ha a csatolások megtörténtek, akkor 

kiexportáljuk eredményünket. 

VI. Végül Excelben a HA függvény segítségével leválogatjuk, melyek azok a települések, 

melyeknek a kiindulási járáskódja és az érkezési járáskódja azonos (Vagyis a HA függvény 

beállításakor 1-est adunk, ha a két oszlop azonos és 0-t, ha nem. Szűrést végzünk 

eredményeinkre, majd a kimentett eredményekhez hozzáadjuk a településkódot (mely mint 

korábban jeleztük a települési pontfájlban szereplő sorrendnek megfelelően). 
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45. ábra 

A saját járásközpont elérhetősége, 2011 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
 

46. ábra 

A legközelebbi járásközpont elérhetősége, 2011 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 
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Az ArcGIS Spatial Analyst nevű moduljának használata 
 

Bemutatásunk az előző útelemzési modellhez képest is rövidebb lesz. Ennek oka 

elsősorban az, hogy ez a modul elsősorban a tájépítészet, tájtervezés, földtan, meteorológia és 

más tudományok igényeinek kiszolgálására készült, s csak igen kisszámú olyan alkalmazási 

lehetőség van, melyet egy alapvetően gazdasági célú elemzés igénybe vehet. Mindenesetre 

vannak olyan lehetőségek, melyek a gazdaságföldrajz, regionális tudomány, illetve a 

közgazdaságtan képviselőinek is érdekes lehet. A következőkben a modul felhasználásának 

csak egy igen szűk szeletére koncentrálunk.  

A modulról kiindulásként mindenképpen el kell mondani, hogy nem vektoros, hanem 

raszteres adatmodellel dolgozik. (Az adatmodellek különbségeiről lásd a bevezető fejezetet.) 

A témánknak megfelelő vizsgálatokat tekintve minden esetben egy pontállományra van 

szükségünk. Ezek a pontok lehetnek egyrészt valamilyen a közigazgatási rendszerhez köthető 

helyek, de lehetnek akár a vizsgálat jellegének megfelelő mintavételi pontok. Ha megfelelő 

számú és a vizsgálati célhoz kötődő térbeli eloszlású pontokkal rendelkezünk, akkor azok 

bemeneti adatából, interpoláció segítségével képet kaphatunk a vizsgálati terület egészében a 

vizsgált jelenség térbeli helyzetéről. Példaként említhetjük ebben a vonatkozásban a kérdőíves 

vizsgálatok térképezésének lehetőségét, valamit a fizikai analógián alapuló modellek, mint 

például a potenciálmodell eredményeinek interpretálását.  

A Spatial Analyst különböző módszereket alkalmaz arra nézve, hogy a mintavételi 

pontokból hogyan interpolálja, vetítse ki az adatokat a teljes vizsgálati területre. Ezek a 

módszerek, legfontosabb jellemzőiket tekintve a következők: 

Inverse Distance Weighted. Az IDW módszert akkor használjuk, ha az alkalmazott 

(mintavételi) pontállomány eloszlási sűrűsége elégséges ahhoz, hogy az elemzéshez 

szükséges mértékben visszatükrözze a földfelszín változatosságának mértékét. Ez a módszer a 

cellaértékeket a pontok értékének lineáris súlyozásával határozza meg. A pont távolsága az 

eredményül kapott cellától mintegy súlytényezőként meghatározza a cella értékét. Minél 

nagyobb a távolság, annál kisebb hatása van a mintavételi pontnak az adott cella értékére. 

Spline. A spline módszer egy matematikai eljárást alkalmaz abból a célból, hogy 

minimálisra csökkentse a földfelszín görbületét. A módszer eredményeként egy olyan sima 

felület jön létre, mely pontosan áthalad a bemeneti (mintavételi) pontokon. Elméletileg ez a 

módszer úgy működik, mintha egy gumiszőnyeget hajtanánk meg úgy, hogy az keresztezze a 

pontokat és ezzel minimalizálja a földfelszín görbületét. A módszer alkalmas arra, hogy 

kimutassa az adatokban megmutatkozó felületi különbségeket (hegycsúcsok–völgyek). 
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Elsősorban az egyenletesen változó felületű jelenségek interpretációjára alkalmas, mint 

például a hőmérséklet.  

Kriging. Ezt az interpolációs módszert különböző alkalmazásokban használják, mint 

például az egészségügyi vizsgálatok, a geokémia és a légszennyezettség vizsgálata. A Kriging 

módszer azt feltételezi, hogy a mintavételi pontok közötti távolság és irány térbeli korrelációt 

tükröz, mely alkalmazható a felszín változatosságának bemutatására. A módszer egy 

függvényt illeszt meghatározott számú ponthoz, illetve bizonyos távolságon belül valamennyi 

ponthoz, s így határozza meg az eredmény cella értékét. Ez a legmegfelelőbb módszer abban 

az esetben, ha tudjuk, hogy adataink térben korreláltak, valamint térbeli irányultságuk ismert. 

Ezt az alkalmazást ezért gyakran a talajokkal foglalkozó kutatások, illetve a geológia 

használja. Az egyes módszereknek vannak még további módozatai is, ezeket most külön nem 

ismertetjük. Mindenesetre érzékeltetni kívánjuk, hogy a kapott eredményre milyen hatással 

van az a döntés, hogy melyik interpolációs módszert használjuk. 

Példánkban az útelemzésben már látott potenciálmódszer eredményeit, azon belül a 

forgalommal legjobban illeszkedő loglogisztikus ellenállási tényező eredményeit (c6) 

kívánjuk térképezni (lásd a Network Analystet bemutató fejezet!). 

A számítás menete 

I. Első lépésben bekapcsoljuk a Spatial Analyst extensiont. (Customize/Extensions) Ezen belül 

kipipáljuk a Spatial Analyst-et. Következő lépésben a már bekapcsolt eszközt használatba is 

vesszük. (Customize/Toolbars) Ezután feljön az Extension-ek tartalmazó ablak. A Spatial 

Analyst-re kattintunk. 

II. Mivel a kistérség központok adatait szeretnénk interpolálni, így betöltjük be a megfelelő 

pontállományt (FILE/ADD DATA). Hozzácsatoljuk az adatokat tartalmazó .dbf állományt 

(jobbklikk a pontállomány nevére/JOIN AND RELATES/JOIN)! Ha a csatolás megtörtént, 

nekikezdünk az interpolálásnak.  

III. A térképünkhöz egy vektoros országhatárokat tartalmazó poligon térképet adunk. (FILE/ADD 

DATA) Ezt a térképet alakítjuk át vektorosról raszteresre. Az átalakításhoz kattintunk az 

ArcToolbox menüben a Conversion parancscsoportot, azon belül pedig kiválasztjuk ki a To 

Raster-en belül a Polygon to Raster parancsot. A feljövő ablakban az input fájl legyen az ország, 

a mező az ország, s a raszter outputot mentjük el a munkamappába. 

IV. Az ArcToolbox menüre kattintunk. Ezen belül kiválasztjuk ki a Spatial Analyst Tools menüben 

az Interpolation parancscsoportot. A menüben kiválasztjuk a számunkra kedvező interpolációs 

eljárás parancsát. A menü felkínálja a három fentebb ismertetett módszert, melyet. (Fontos, hogy 

mivel majd a későbbiekben eredményünket az országhatárokhoz kívánjuk igazítani, elvégezzünk 

egy beállítást. Még az interpoláció megkezdése előtt az ablak alján kattintunk az Environment 

gombra, azon belül is a Processing Extent parancsra.  
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V. Az Extent legördülő menüben választjuk a „Same as Layer orszag” opciót. Ezzel azt érjük el, 

hogy az interpoláció mértéke, vagyis kiterjedése azonos legyen az ország layerrel. Ha nem így 

tennénk, akkor bizonyos térségek kimaradhatnak, s ott az interpoláció ellenére 0-ás értéket 

kapnánk vissza, mintha az adott térségekben nem létezne a vizsgált jelenség.) 

VI. Mindhárom esetben az Input pontállomány azonos lesz a mi adatokkal feltöltött kistérség 

központ fájlunkkal. A Z value az az érték, ami alapján az interpolációt elvégzi a program. Mivel 

jelen ismertetés csak a modul általános használatát kívánja bemutatni, így az egyes módszereken 

belül beállítható további opciókkal nem foglalkozunk. Mindhárom esetben viszont lényeges, 

hogy az eredményül kapott output raster neve mindig elsősorban betűkből álljon, ne használjunk 

számot! Az eredményeket elmentjük. 

VII. Az interpolált eredményeink abban mindhárom esetben megegyeznek, hogy mivel a számítás 

során nem vettünk figyelembe határokat, így a raszterek túlnyúlnak hazánk határain túlra. 

Szükség van tehát arra, hogy olyan térképet készítsünk, melyen ezt a hibát korrigálni tudjuk.  

VIII. Az ArcToolbox-ra kattintva választjuk a Spatial Analyst Tools-on belül a Math Algebrán belül a 

Raster Calculator parancsot. A számítás módja mindhárom esetben az, hogy az eredmény raszter 

értéket szorozzuk össze az ország grid térképével. Elemzésünk végeredménye a lentebb látható 3 

grid térkép. 

IX. Végül az utolsó lépésként az elkészült térképeinkre felrajzoltatjuk az izokronokat. Ehhez újra 

kattintunk az ArcToolbox Spatial Analyst Tools-ra, s azon belül választjuk Surface/Contour 

gombot. A feljövő ablakban beállítjuk, hogy melyik témának a kontúrjait szeretnénk 

kiválasztani, továbbá a kontúrok paramétereit, illetve a hely, ahova majd a kontúr fájlt menti a 

program. 

 

Mint a következő térképeken (47–49. ábra) is látható az azonos adatokon végzett 

interpolálás a három módszer esetében eltérő eredményeket hozott. A legdifferenciáltabb 

képet az IDW módszer hozta melyet a Spline, s végül a Kriging módszerek követtek. 

Összegezve az interpolálás eredménye a kutató döntésétől függ, célszerű ezért a munkánknak 

leginkább megfelelő módszert választanunk. 
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47. ábra 

Interpolált potenciáltérkép (IDW módszer) 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

 

48. ábra 

Interpolált potenciáltérkép (Spline módszerrel) 

 
 Forrás: a szerző szerkesztése. 
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49. ábra 

Interpolált potenciáltérkép (Kriging módszerrel) 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

 

További fontos kiegészítő lehetőségek 
 

Aggregálás 
 

I. A gazdasági elemzések igen ritkán igényelnek mélyebb térinformatikai szerkesztéseket. Olyan 

viszont gyakran előfordulhat, hogy a vektoros településtérképből például járási vagy egészen 

más típusú aggregátumot kell előállítanunk. Így a területi szintek változását könnyedén követni 

tudjuk és a szükséges térképeket magunk is le tudjuk gyártani. Ehhez egyrészt szükségünk van a 

települési szintű térképre, illetve arra a kódrendszerre, amely alapján az aggregálást elvégezzük. 

Amennyiben valamely hivatalos területi szintnek megfelelő térképet szeretnénk létrehozni, 

akkor a KSH honlapjáról letöltjük a Területi számjelrendszert és a megfelelő oszlopa 

segítségével hozzuk létre a kívánt térképet. Amennyiben egészen más aggregátumra van 

szükségünk, akkor nekünk kell az azt leíró táblát létrehoznunk, természetesen a megfelelő 

településkódokkal, melyek lehetővé teszik számunkra a települési alaptérképünkhöz való 

csatolást.  



101 
 

II. Amennyiben a kóddal csatolt települési térképünk már rendelkezésre áll kezdhetjük az új térkép 

létrehozásáAz ArcToolBoxon belül kattintunk a Data Management Tools-ra, melyen belül a 

Generalization-t kiválasztjuk, illetve a Dissolve-t. 

III. Az Input features esetében betöltjük a fentebb ismertetett települési térképünket, míg az Outpot 

features-nél megadjuk az eredmény nevét és mentési helyét. 

IV. A Dissolve_Field opciónál beállítjuk, hogy az aggregálást mely oszlop alapján kívánjuk végezni. 

 

Térképek kiegészítése, módosítása, rajzolás 
 

Sok esetben szükség lehet speciális célokból a jelenlegi alaptérkép módosítása, javítása, 

esetleg a felé rajzok, megjegyzések is készíthetők. Jelen esetben ez utóbbin keresztül kívánjuk 

bemutatni a felhasználás e területét. A célunk ekkor az, hogy az Európai Unió térképére 

rajzoljuk fel a Kék Banán térszerkezeti modell (Brunet 1989) képét. Ehhez kiindulásul 

szükségünk van egy EU-s térképre és egy képre a Kék banán modellel kapcsolatban. Az EU-s 

térképeket a 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction oldalon 

találhatjuk meg! A rajz és a térkép vetületi rendszere különbözik. Első feladatunk az, hogy ezt 

a problémát kiküszöböljük! A munka lépései a következők: 

I. Betöltjük a szokásos módon mind a térképet, mind pedig a rajzot (Add Data) 

II. A munkához szükségünk van a Georeferencing Tool-ra, melyet először bekapcsolunk. 

(Customize/Toolbars/Georeferencing) Ha bekapcsoltuk, akkor a Georeferencingen belül 

kattintunk a Fit to Display menüpontra. Ekkor láthatóvá válik mind a térképünk, mind a 

rajzunk. 

III. A Georeferencing Tool-on belül kattintunk az Add Control Points-ra. A rajzon keressünk 

olyan pontot, amely egyértelműen beazonosítható a térképen is! Először a rajzra, majd a 

térképre kattintva megadjuk a kontroll pontokat. Amennyiben egy pontot elrontottunk, 

akkor a View Link Table-ön belül törüljük, és újrakezdjük a kattintást. A munkánk akkor 

lesz pontos, ha minél több ilyen kontrol pontot adunk meg. 

IV. Ha megfelelő számú pontunk van, akkor a Georeferencing Tool-on belül választjuk a 

Transformationt. Ezen belül a 2nd vagy 3rd Order Polinomial lesz jó számunkra. Az elsővel 

kezdjük , ha a két kép összeillesztése megfelelő, akkor elég ez, ha kevés, akkor megyünk 

tovább. 

V. Ezután a rajzoláshoz bekapcsoljuk a Drawing Tool-t (Customize/Toolbars/ Drawing). Ezzel 

a polygont kiválasztva körberajzoljuk a Kék Banánt. Eredményünket a Drawing Tool-ra 

kattintva átkonvertáljuk feature-ré (Convert Graphics To Feature). Itt megadjuk azt, hogy 

milyen legyen a koordináta rendszere rajzunknak, illetve azt, hogy hova kívánjuk elmenteni. 
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50. ábra 

Az Európai Unió régióinak fejlettsége és a Kék Banán térszerkezeti modell 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

 

Topológikus térképek szerkesztése ArcGIS környezetben 
 

Az ArcGIS Extension-ok bemutatás nem lehet teljes, ha csak a megvásárolható 

modulokról beszélünk. Vannak ugyanis olyan alkalmazások, melyeket vagy az ESRI 

szakemberei, vagy pedig felhasználók fejlesztettek ki, s osztottak meg az ESRI honlapján. Így 

sok olyan térinformatikai feladat létezik, melyhez segítséget jelenthetnek az ingyenesen 

letölthető alkalmazások. A következő munkafolyamat is többek között egy a jelzett honlapon 

megtalálható alkalmazások segítségével megoldható (http://arcscripts.esri.com/) vagy 

elvégezhető a ScapeToad nevű ingyenesen letölthető program segítségével. 

A topológikus térképek szerkesztésének oka abból ered, hogy az egyszerű tematikus 

térképeken azt meg tudjuk mutatni, hogy az adott területegység melyik kategóriába kerül, azt 

viszont nem, hogy az adott területegység adatának nagyságrendje hogy viszonyul az 
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összmennyiséghez. Ilyen probléma állhat elő például fajlagos adatok térképezésekor, mikor 

esetenként nagy területű egységek uralják a térképet, míg az ott vizsgálandó jelenség (például 

népességszám) meglehetősen alacsony. 

Ennek a problémának az orvoslására születtek a topológikus térképek. Ezeken az 

eredetileg szomszédos területegységek itt is szomszédosak, a területegységek nagysága 

viszont az ábrázolandó társadalmi-gazdasági volumennel arányos. A módszerrel ábrázolhatók 

mind abszolút, mind fajlagos adatok is (51–52. ábra). A módszerrel kapcsolatosan további 

példát mutat be Nemes Nagy és Tagai (2012) és Dusek és Szalkai (2007). 

51. ábra 

A 2011. január elejei népesség topológikus térképe 

 
Forrás: a szerző szerkesztése 
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52. ábra 
A 2009-es egy főre jutó GDP topológikus térképe 

 
Forrás: a szerző szerkesztése. 

 

A topológikus térképek legnagyobb gyűjteményét a http://www.worldmapper.org/ 

oldalon találhatjuk. Itt a felhasználó egyrészt a világ országainak legérdekesebb topológikus 

térképeit találhatjuk meg letölthető formában. Külön előnye ennek az oldalnak, hogy innen a 

térképek alapadatai is bárki számára ingyenesen letölthetők. 
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