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Funkcionális régiók lehatárolásának kérdése
 A funkcionális régiók koncepciója komplexnek tekinthető, mivel
alapvetően olyan térségre vonatkozik, melyen belül intenzív
gazdasági interakciók jellemzőek, beleértve pl. a munkavállalási
célú ingázást (KARLSSON–OLSSON 2006).
 A funkcionális régiók lehatárolása relációs adatbázison alapul
(HAGGETT 1965).
 A lehatárolási folyamat során a régión belüli horizontális funkcionális
kapcsolatok maximalizálása, és annak határain átnyúló kapcsolatok
minimalizálása a cél, azaz a belső kohézió és a külső elkülönülés megvalósítása az elvárás (FARMER–FOTHERINGHAM 2011; KLAPKA ET AL. 2014).
 „egy földrajzi régió határainak megállapítása olyan problémakört
jelent, amelynél teljesen reménytelen objektív megoldást várni…” –
Hartshorne, idézi PAASI 2009: 4736

 A hálózatelemzés során a térfelosztásra alkalmas technikákat
összefoglalóan lokálisan sűrű részgráfkeresésnek (TIBÉLY 2011),
vagy egyszerűen csak csoportkeresési eljárásnak (KOVÁCS ET AL.
2012) (angolul: community detection);

A funkcionális régiók lehatárolásának módszerei
Funkcionális régiók (illetve körzetek) valós (tér)kapcsolatokon
alapuló térfelosztással különíthetőek el.
A módszerek típusai:
 Numerikus osztályozáson alapuló klaszterezési eljárások (SMART
1974);

 Gráfelméleten alapuló eljárások (pl. a Louvain-módszer, vagy
KARLSSON–OLSSON 2006);
 Többlépéses, vagy más néven szabály alapú procedúrák (pl. az
EURO-módszer, valamint a CURDS-módszer (KLAPKA ET AL.
2014).

A funkcionális régiók lehatárolásának módszerei
Helyi munkaerő-piaci (LLS) vonzáskörzetek 2011-ben

Forrás: a 2011-es népszámlálás alapján – PÉNZES ET AL. 2014

Az EURO-módszer
A 2011-es népszámlálás foglalkoztatási célú településsoros
ingázási adata (munkahely és lakóhely településre vonatkozó
kérdés) – részbeni módosítással került felhasználásra.
Ingázási kapcsolatok értékének relativizálása és szimmetrizálása:

SMART mérőszám (1974):
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Valamint,
CURDS mérőszám:
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Tij jelöli az i területegységből j-be tartó áramlást, Tji a j-ből i-be;
∑kTik az i-ből kifelé tartó összes áramlást, ∑ kTkj a j-be tartó
összes áramlást; ∑ kTjk a j-ből kifelé tartó össszes áramlást és
∑ kTki az i-be tartó összes áramlást.

Az EURO-módszer
Alapvető jellemzők az értékelés során:


Size: gazdaságilag aktív népesség (SZ)



Self-containment (SC): a helyi munkaerő-piaci körzet zártsága
(demand side és supply side)

Validitás függvény alkalmazása:

A függvény négy paramétere:


Minimum Size - minSZ; Target Size - tarSZ



Minimum Self-containment - minSC; Target Self-containment - tarSC

Az EURO-módszer

A validitás függvény megjelenítése a négy paraméterrel

Forrás: ANGELOVA-TOSHEVA 2015

A hazai munkapiaci körzetek (LMA) lehatárolása

Áttérés a CURDS-mérőszámra

Ingázási adatbázis
átalakítása
Elérési idő- és távolságmátrix előállítása

„Grid search” paraméterfuttatások (R-script)
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A hazai munkapiaci körzetek (LMA) lehatárolása


Az LMA-k lehatárolásának vizsgálata során a leginkább
neuralgikus kérdéskört az optimális paraméterek kijelölésének
problémája jelenti (STOPIŃSKI 2017).



Az 1000 paraméterfuttatás értékelésére 5 országos (globális)
mérőszámot – köztük a Q-modularitás indexet (NEWMAN–GIRVAN
2004) – vizsgáltunk meg.



Az Eurostat által meghatározott 8 elvhez illesztett 91 féle leíró
paraméter tesztelése (148 LMA változat alapján) – számos problémát
sikerült detektálni, amelyek alapvető kételyeket ébresztettek.

A hazai munkapiaci körzetek (LMA) lehatárolása

Egyek LMA-t alkotó települések domináns ingázási kapcsolatai a
MinSZ=1000 MinSC=0,667 TSZ=10000 TSC=0,75 peremfeltételekkel

Forrás: saját szerkesztés a 2011-es népszámlálás ingázási adatai alapján

A hazai munkapiaci körzetek (LMA) lehatárolása


Az LMA-k lehatárolásának vizsgálata során a leginkább
neuralgikus kérdéskört az optimális paraméterek kijelölésének
problémája jelenti (STOPIŃSKI 2017).



Az 1000 paraméterfuttatás értékelésére 5 országos (globális)
mérőszámot – köztük a Q-modularitás indexet (NEWMAN–GIRVAN
2004) – vizsgáltunk meg.



Az Eurostat által meghatározott 8 elvhez illesztett 91 féle leíró
paraméter tesztelése (148 LMA változat alapján) – számos problémát
sikerült detektálni, amelyek alapvető kételyeket ébresztettek.



A fő probléma – a self-containment nem megfelelő érvényesülése a
validitás függvény ellenére – a hazai településhálózati sajátságokra
és a regionális különbségekre vezethető vissza. Véleményünk
szerint ezt a SMART mérőszám nem tudta kezelni.

Az LMA központok gyakorisága a többváltozós módszerek
alapján történt szűkítések alapján (N=19) és az LMA határok
gyakorisága az összes futtatás alapján (N=1000)

Forrás: saját szerkesztés a 2011-es népszámlálás ingázási adatai alapján

A hazai munkapiaci körzetek (LMA) lehatárolása


240 paraméterfuttatást hajtottunk végre a módosított EUROmódszerrel – 110 potenciális „központ”, ebből 78 állandó (ebből
pedig 31 esetében stabil az LMA településeinek köre).



A fennmaradó 32 központhoz tartozó LMA-k értékelését
végeztük el a leíró paraméterek alapján – szisztematikusan
szűkítve a paraméterváltozatok körét.



Végül 8 paraméterváltozat maradt meg, amelyek egyaránt ugyanazt a
85 LMA központot tartalmazták. Esetükben a Q-modularitást
(KROPP–SCHWENGLER 2016) alkalmaztuk (a legnagyobb érték a
5000_0.76_20000_0.78 és a 5500_0.76_20000_0.78
paraméterváltozat esetében adódott).



További feladatként maradt az exlávék „felszámolása” – hálózati
szomszédság figyelembe vétele volt mérvadó.

A foglalkoztatási célú ingázási kapcsolatok a kifelé
történő ingázás intenzitásának sorrendje alapján a
munkaerő-piaci körzetekben, 2011

Forrás: saját szerkesztés a 2011-es népszámlálás ingázási adatai alapján

A NUTS3 határok és az LMA határok egybeesése

Forrás: saját szerkesztés a 2011-es népszámlálás ingázási adatai alapján

Konklúziók
 Az ingázáson alapuló térfelosztásnak több lehetősége van
és a módszereken belül is számos variáns alakítható ki;
 Az azonos módszertani alapok ellenére nincsen egyértelműen
adaptálható „protokoll”;

 Mindenképpen fontos az elemi szintű vizsgálat az esetleges
torzítások, hibák detektálására;
 Globális és leíró változók sem voltak alkalmasak a megfelelő
térfelosztást kijelölésére;
 A határok és a „központok” stabilitásának vizsgálata ajánlott;
 A hazai településhálózati sajátságok és az ingázási jellemzők a
SMART-mérőszám jelentős torzítását eredményezték –
indokolt a CURDS-mérőszámmal való helyettesítése;
 A kapott eredmények több kompromisszum és szubjektív
kutatói döntés eredményeképpen születtek meg – hazánkra
alkalmazható módon.
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