
 

 

 
HVS település szintő adatfelmérés 

 

 
HVS település szintő adatok a helyzetelemzéshez 
 
Tájékoztató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felmérés adatai 
 
Felmért település 

 
 
 
Felmérés készítésének idıpontja 
 
Év/hónap/nap 
 
 
 
Felmérés készítıje 

Név Cím Telefonszám Képviselt szervezet Aláírás 

     
 

A település szintő adatok begyőjtéséért minden település valamely képviselıje (például a 
polgármester) felel. A begyőjtött adatokat a tervezést koordináló csoport vezetıje összesíti, és ı 
felel a HVS felületen történı felvitelükért.  
Adatfelmérés minden településrıl készül. A HVS eszközzel csak azok az adatok kerülhetnek 
felvitelre, amelyek az adatfelmérı őrlapokon megjelennek. A kitöltött őrlapokat a tervezést 
koordináló csoport vezetıje ırzi, mert az Irányító Hatóság bármikor bekérheti azokat ellenırzés 
céljából. 
Az adatfelmérés második, kiegészítı részét is kötelezı kitölteni, bár ezek a legtöbb település 
esetén már központilag feltöltöttek KSH adatok alapján. Viszont lehetséges, hogy frissíteni kell ıket 
ezért győjtsük be ezen adatokat is, és adjuk át a TKCS vezetınek feltöltésre. 
A munkanélküliségi adatok letölthetık a www.afsz.hu (Statisztika / Településsoros munkanélküliségi 
adatok) honlapról. A jövedelmi helyzet adatai letölthetık a www.ksh.hu/maps (Magyarország 
térképek / Települések / Személyi jövedelemadó) honlapról. 
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1. Település szintő adatok 
 
 

Cs. Adat megnevezése Válasz 
Adható válaszok / 
mértékegység 

Általános települési jellemzık   

 Település jogállása   
Város/ község/ 
nagyközség 

 
33 leghátrányosabb helyzetbe tartózó település 
között van- a település   Igen/nem 

İstermelık   
 İstermelık száma   Db 
Legnagyobb árbevételő vállalkozás a településen   
 Neve   Név 
 Székhelye   Település név 
 Fıtevékenység   TEÁOR kód 
 Foglalkoztatottak száma   Fı  
 Árbevétel   Ezer Ft 
 Exportárbevétel   Ezer Ft 
Második legnagyobb árbevételő vállalkozás a településen  
 Neve   Név 
 Székhelye   Település név 
 Fıtevékenység   TEÁOR kód 
 Foglalkoztatottak száma   Fı  
 Árbevétel   Ezer Ft 
 Exportárbevétel   Ezer Ft 
Harmadik legnagyobb árbevételő vállalkozás a településen  
 Neve   Név 
 Székhelye   Település név 
 Fıtevékenység   TEÁOR kód 
 Foglalkoztatottak száma   Fı  
 Árbevétel   Ezer Ft 
 Exportárbevétel   Ezer Ft 
Negyedik legnagyobb árbevételő vállalkozás a településen  
 Neve   Név 
 Székhelye   Település név 
 Fıtevékenység   TEÁOR kód 
 Foglalkoztatottak száma   Fı  
 Árbevétel   Ezer Ft 
 Exportárbevétel   Ezer Ft 
Ötödik legnagyobb árbevételő vállalkozás a 
településen   
 Neve   Név 
 Székhelye   Település név 
 Fıtevékenység   TEÁOR kód 
 Foglalkoztatottak száma   Fı  
 Árbevétel   Ezer Ft 
 Exportárbevétel   Ezer Ft 
Foglalkoztatottság   
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 Munkanélküliségi arány 2007   % 
 Munkanélküliségi arány 2006   % 
 Munkanélküliségi arány 2005   % 
 Munkanélküliségi arány 2004   % 
 Munkanélküliségi arány 2003   % 

 
Személyi jövedelemadó-alapot képezı 
jövedelem egy állandó lakosra     Ft 

Demográfia   

 
Emberi lakhatásra alkalmatlan telepszerő 
lakókörnyezet léte    Igen/nem 

 
Emberi lakhatásra alkalmatlan telepszerő 
lakókörnyezetben élı családok száma   db 

Közlekedés   
 Kikötı léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Repülıtér léte   Igen/nem 
 Kerékpárutak léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 EUROVELO hálózat tagját képezı kerékpárút 
léte   Igen/nem 

 Önkormányzati kiépítetlen út és köztér hossza    Km (egy tizedessel) 
Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások   
 Irodai szolgáltatások (fénymásolás, hivatalos 

levelek nyomtatása) léte   

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Helyi újság szerkesztıség léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Helyi piacok, vásárok léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Közösségi vagy gazdasági célokat szolgáló 
épületek és szolgáltatások léte   

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Kábeltévé szolgáltatás léte   Igen/nem 
Ipari parkok   
 Közmővesített és közúton elérhetı ipari park 

léte   

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Ipari parkban mőködı vállalkozások száma   Db 
 Ipari park keretén belül dolgozók száma   Fı  
Pénzügyi szolgáltatások   
 ATM-ek léte   Igen/nem 
 Takarékszövetkezet léte   Igen/nem 
 Biztosítási iroda léte   Igen/nem 
Közmő ellátottság   
 Összes külterületnek számító településrész 

elektromos energiával való ellátottsága   Igen/nem 
 Hulladéklerakó léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Állati hulladék elhelyezésére kialakított tároló 
léte   Igen/nem 

Oktatás   
 Többcélú kistérségi társulás keretében a 

településen kívül, más településen mőködı 
óvoda léte   Igen/nem 

 A többcélú kistérségi társulás keretében a 
településen kívül mőködı óvoda helye   

Kistérség települései 
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 Csak alsó tagozatot mőködtetı általános iskola 
léte   

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Többcélú kistérségi társulás keretében a 
településen kívül, más településen mőködı 
alsó tagozatos iskola léte   Igen/nem 

 A többcélú kistérségi társulás keretében a 
településen kívül mőködı alsó tagozatos iskola 
helye   

Kistérség települései 

 Alsó és felsı tagozatot mőködtetı általános 
iskola léte   

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Többcélú kistérségi társulás keretében a 
településen kívül, más településen mőködı 
alsó és felsı tagozatos iskola léte   Igen/nem 

 A többcélú kistérségi társulás keretében a 
településen kívül mőködı alsó és felsı 
tagozatos iskola helye   

Kistérség települései 

 Felnıtt átképzési központok léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

Kultúra   
 Mozgókönyvtári állomáshely léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Legalább helyi védettség alatt lévı  épületek 
(kúriák, kunhalmok, földvárak, stb.) léte   

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Legalább helyi védettség alatt álló 
településszerkezeti egységek, épületek 
(minimum három elembıl álló egység) léte   

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Általános Mővelıdési Központ léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Közösségi, oktatási, fejlesztési célú 
tevékenységekhez, kiállításokhoz, fedett és 
szabadtéri kulturális rendezvényekhez helyszín 
léte   

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

Telekommunikáció   
 Szélessávú Internet léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Teleházak léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 E-Magyarország pontok léte   Igen/nem 
 IT-mentor léte   Igen/nem 
 Vezetékes telefonhálózat léte   Igen/nem 
 Mobilhálózat léte 

  

Igen, minden 
szolgáltató/ igen, de 
nem minden 
szolgáltató/ nem 

Szociális ellátás   
 Gyermekjóléti szolgálat léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Családsegítı léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Házi gondozó léte   Igen/nem 
 Bölcsıde, vagy egyéb alternatív napközbeni 

gyermekfelügyelet léte   Igen/nem 
Egészségügyi ellátás   
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 Szülészeti ellátás léte   Igen/nem 
 Állatorvosi ellátás léte   Igen/nem 
 Fogorvosi ellátás léte   Igen/nem 
 Prevenció és szőrés, rehabilitáció 

(gyógytornász) infrastruktúra léte   

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Egészségügyi kommunikációs pont léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

Szabadidıs tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra  
 Fedett/nyitott úszómedence léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Közösségi tornaterem léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Parkok léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Jelzett turistautak léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Egyéb közterületek (pl. játszóterek) léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Sportlétesítmények léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Horgászatra alkalmas infrastruktúra léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Vadászatra alkalmas infrastruktúra léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Lovas sportokra kialakított infrastruktúra léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Közösségi programok száma egy évben   Db 
Egyéb infrastruktúra   
 Integrált kistelepülési közösségi és szolgáltató 

terek léte   

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Falugondnoki/településgondnoki szolgálat léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Életházak léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

Gazdaságfejlesztési szervezetek   
 Helyi gazdaságfejlesztési szervezetek léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Ipari kamara léte   Igen/nem 
 Agrárkamara léte   Igen/nem 
 Pénzügyi és gazdasági tanácsadás léte   Igen/nem 
 Turisztikai egyesületek léte   Igen/nem 
 Rotary típusú klubok léte   Igen/nem 
 Falugazdász léte   Igen/nem 
Természeti adottságok   
 Helyi jelentıségő védett természeti területek 

léte   

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

 Országos jelentıségő védett területek léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

Natura 2000 területek   
 Különleges madárvédelmi területek léte 

  

Igen/ nem/ igen, de 
nem létezik 
fenntartási-
fejlesztési terv 
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 Különleges természet-megırzési területek léte 

  

Igen/ nem/ igen, de 
nem létezik 
fenntartási-
fejlesztési terv 

 Kiemelt jelentıségő különleges természet-
megırzési területek léte 

  

Igen/ nem/ igen, de 
nem létezik 
fenntartási-
fejlesztési terv 

Közbiztonsági szolgálat   
 Rendırség léte   Igen/nem 
 Tőzoltóság léte   Igen/nem 
 Polgárırség léte 

  

Igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

  
 
Legfontosabb probléma a településen 
 
 
 
 
 
 
 
Legfontosabb lehetıség a településen 
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2. Település szintő adatok kiegészítés 
(Ezek az adatok Magyarország legtöbb települése esetén már feltöltöttek központilag. Ez alól 
kivételt képeznek a nem jogosult települések jogosult külterületei és azok a települések, 
amelyekrıl nem áll rendelkezésre KSH adat) 
 
 
 

Cs. Adat megnevezése Válasz 
Adható válaszok 
/ mértékegység 

Közlekedés   
 

Vasútállomás léte   

igen / nem/ igen, 
de fejlesztésre 
szorul 

 

Helyközi autóbusz-megálló léte   

igen / nem/ igen, 
de fejlesztésre 
szorul 

 Benzinkút (üzemanyagtöltõ állomás) léte   igen/nem 
 

Önkormányzati kiépített út és köztér hossza   

kilométer egy 
tizedessel 

 Önkormányzati kiépített út és köztér hosszából 
a belterületi elsõrendû fõutak hossza   

kilométer egy 
tizedessel 

 Állami közutak hossza   méter 
Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások   
 

Postahivatal léte   

igen/ nem/ igen, 
de fejlesztésre 
szorul 

Pénzügyi szolgáltatások   
 Bankfiók léte   igen/nem 
Közmő ellátottság   
 Közüzemi vízhálózat léte   igen/nem 
 Zárt közcsatorna-hálózat léte   igen/nem 
Oktatás   
 

Óvoda léte   

igen/ nem/ igen, 
de fejlesztésre 
szorul 

 

Középiskola léte   

igen/ nem/ igen, 
de fejlesztésre 
szorul 

 Szakiskolai és speciális szakiskolai feladat-
ellátási hely léte   

igen/nem 

 Kollégiumi feladat-ellátási hely léte   igen/nem 
Kultúra   
 

Könyvtár léte   

igen/ nem/ igen, 
de fejlesztésre 
szorul 

 

Filmszínház léte   

igen/ nem/ igen, 
de fejlesztésre 
szorul 

 

Múzeum léte   

igen/ nem/ igen, 
de fejlesztésre 
szorul 

Szociális ellátás   
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 Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést 
nyújtó szociális intézmény léte   

igen/nem 

 Idõskorúak otthonának léte   igen/nem 
 

Nappali ellátást nyújtó idõsek klubjának léte   

igen/nem/igen, de 
fejlesztésre szorul 

Egészségügyi ellátás   
 Háziorvosi székhely léte   igen/nem 
 Központi körzeti  (háziorvosi) ügyelet léte   igen/nem 
 Járóbeteg szakellátás léte   igen/nem 
 Gyógyszertár léte   igen/nem 
 Mentõállomás léte   igen/nem 

 


