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Szabó Gergő
A térinformatika alkalmazási lehetősége vonzáskörzet- 
vizsgálatokban, kiskereskedelmi vonzáskörzet felmérésének 
példáján

Bevezetés

A térinformatika, „a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó 
tudományágként” határozható meg (Detrekői Á. – SzaBó gy. 2002). A geográfia mindenkor használta eszköz-
tárának ezt az elemét, természetesen mindig a kornak megfelelő szinten. Igazán jelentős áttörés azonban 
csak akkor következett be, amikor az informatika forradalma nyomán a korábbinál lényegesen egyszerűb-
ben és nagyobb mennyiségben vált lehetővé a térhez kötött adatok feldolgozása, kezelése. 

Az egyik gyakori alkalmazás a vonzásterületek lehatárolása, ahol a térképi ábrázolás összekapcsolódik 
a térhez kötődő információk, adatok feldolgozásával. A tanulmány célja bemutatni, hogy technikailag 
meghaladva a korábbi vonzáskörzet-kutatások korlátait, hasonló elméleti alapokon, de napjaink számítási 
kapacitását kihasználva, miként lehet egy vonzásterületet lehatárolni és az ezen belüli folyamatokat mi-
ként lehet megfigyelni, értelmezni.

A vonzáskörzet fogalmáról röviden

1. ábra. Ezt az ábrát alkotta W. Christaller a telefonösszeköttetések 
vizsgálata alapján. Forrás: ChRiStalleR, w. 1933.

Annak ellenére, hogy a magyar geo-
gráfiában a vonzáskörzet-kutatás érde-
mi kezdete nagyjából fél évszázaddal 
ezelőttre datálható, korábban, a XX. 
század első felének szakirodalmában 
is fellelhetők olyan fogalmak, mint a 
központ (vagy centrum) és a vonzás. 
Ezeknek a fogalmaknak a jelentősé-
ge, a társadalomföldrajzi kutatások 
jelentőségével együtt emelkedett az 
első világháború után. Teleki Pál vá-
rosfogalmában már élt a városnak azon 
tulajdonsága, hogy környezete tele-
püléseinél mindenkor nagyobbnak kell 
lenniük. Véleménye szerint egy város 
vonzásterülete az a térség, amelyet 
a város különféle szolgáltatási jellegű 
kapcsolatok útján vonz. Ezzel együtt a 
várost relatív fogalomként, a centrum-
periféria rendszer résztvevőjeként ha-
tározta meg. (haJdú z. 1987)
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Ilyen értelemben a térben található egyetlen központi hely és az általa központi javakkal ellátott 
terület települései között egyértelmű kapcsolat írható le. Viszont, a szervezett társadalmat, mint lokális 
jelenséget, földünkön már nehezen képzelhetjük el, hiszen az ember léptei nyomában újabb és újabb 
városok és központok születtek és tűntek el, melyek adott időben egyszerre, kölcsönhatásban léteztek és 
léteznek ma is. Minden központhoz kapcsolódik periféria, egy központ kapcsolódhat más központhoz, mel-
lérendeltségi és alárendeltségi viszony szerint is, az egyes vonzáskörzetek átfedésben vannak egymással és 
hierarchikus rendszert alkotnak. 

Ezt WalTeR ChRiSTalleR (1933) még rajzon pontokkal, vonalakkal, koncentrikus körökkel, egymásba illesz-
kedő hatszögekkel írta le, illetve magyarázta (1. ábra). Nem általános településhierarchiáról és általában 
központi helyekről írt, hanem ágazati szempontból elkülönítette a vonzáskörzet-rendszereket. Hatszögei-
vel egyaránt szemléltetett központi helyeket közigazgatási, közlekedési és kereskedelmi szempontból.

Egy település vonzásterületét egy bizonyos központi szolgáltatás igénye szervezi, így az egyes – a köz-
ponti településen elérhető – központi javak szerinti ágazati vonzáskörzetekből állítható össze egy központi 
hely (összesített) vonzáskörzete. Az ágazati vonzáskörzetek összeadódnak, kölcsönhatásban állnak egy-
mással vertikálisan, és a szomszédos központok vonzáskörzeteivel horizontálisan is.

A vonzáskörzetek mindenkori rendszere történetileg kialakult. A központokat és a vonzáskörzeteket 
szervezhetik adminisztratív úton, vagy szerveződhetnek önmaguktól a mindenkori piaci tényezőknek meg-
felelően. Térben és időben dinamikusan változó rendszert alkotva képesek gazdasági térszerkezetet alakí-
tani (dövényi z. 1977).

A kereskedelmi vonzáskörzet

Ha kereskedelmi vonzáskörzetről van szó, szükséges tisztázni, hogy melyik oldalról közelítjük meg magát a 
kereskedelmet. Értelmezhetünk központként egy kereskedelmi egységet (pl.: raktáráruház), amely széles 
termékskálával rendelkezik, közlekedési szempontból frekventált helyen található, közel a nagy tömeg-
ben jelentkező kereslethez (fogyasztópiachoz). Központ szerepe lehet ennek az egységnek a fogyasztói 
(kiskereskedők, nagyfogyasztók), illetve a beszállítói irányába, akik a széles spektrumot áruikkal tovább 
gazdagítják Ezzel saját helyzetüket a piacon optimalizálni igyekeznek. 

A nagykereskedelem egységeinek vonzáskörzet-rendszere mára a globalizálódó világgazdaság méret-
tartományában teljesedik ki. A kiskereskedelem esetében ennél egyértelműbb a centrum és a periféria 
viszonya. Ennek ellenére, talán a kiskereskedelmi vonzáskörzetek esetében van a legnehezebb dolgunk, ha 
a körzetek határait szeretnénk megállapítani.

A fogyasztási cikkek beszerzésének helyét a fogyasztó – elméletileg térracionálisan – határozza meg. A 
közigazgatási szervek, hivatalok vonzásterületével ellentétben, a kereskedelmi vonzáskörzet nem deter-
minálhatja a fogyasztó mozgását. Amivel a kereskedelmi vonzáskörzet több, az a választás lehetősége a 
fogyasztó számára. 

A kiskereskedelemben beszerezhető javak, fogyasztási cikkek nem minden településen érhetők el egy-
forma szinten, akárcsak a hivatali szolgáltatások, oktatási és egészségügyi intézmények szolgáltatásai. 
Általában az alapfokú ellátás körébe tartozó élelmiszerüzleteket nem tekintik vonzási tényezőnek, de 
– alapfokon ellátatlan települések esetében – a települési alapellátás javainak igénye a legközelebbi élel-
miszerboltot vonzásközponttá változtatja.

A települések vonzáskörzete lebontható a településen belüli szolgáltatások, gazdasági tevékenységek 
kereslete által kiváltott vonzó hatások összességére. Egy központi jellegű település vonzó hatása fakadhat 
többek közt közlekedési vagy kulturális szerepköréből, vagy abból is, hogy az ott működő gazdasági tevé-
kenységek a vonzáskörzetben lakók számára munkaalkalmat biztosítanak. (kiRChneR gy. 1970)
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A központi helyre utazó fogyasztó elsődleges motivációja nem feltétlenül a vásárlás, de nagyobb kí-
nálat vagy mérsékeltebb árak reményében egyéb – az adott központi helyen végzendő – tevékenységét, 
(Pl.: munkavégzés, hivatali ügyintézés, tanulás) bevásárlással is kiegészítheti. Ezért, egy kiskereskedelmi 
vonzáskörzet vizsgálatakor megmutatkozhat a település egyéb funkcióinak vonzása is, melyet a követke-
zőkben kifejtendő példa támaszt alá.

A vizsgált kereskedelmi egység

A példában általam vizsgált vonzáskörzet a Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. pécsi 
áruháza. Az áruház a „non-food”1 karakteren belül „D.I.Y.” jellegű, azaz a magyarországi köztudatban, 
mint barkácsáruház jelenik meg. Árukínálatában viszonylag jelentős a tartós fogyasztási cikkek2 aránya, az 
FMCG-csoportok3 közül – az általánosságban vett élelmiszereken kívül – a legtöbb megtalálható.

A barkácsáruház több szakkereskedés által forgalmazott termékek csoportját gyűjti össze kínálatában, 
melynek előnye, hogy a fogyasztó, több szakkereskedés felkeresése helyett egy áruházban beszerezheti 
mindazon javak összességét, melyeket szükségesnek ítél. Ezzel főként időt, végső soron pedig pénzt taka-
rít meg.

A vonzáskörzet felmérésének módszere

Adatgyűjtés

1 Angolból szó szerint fordítva: „nem élelmiszer”. Kereskedelmi használatban a non-food terület főként a tartós fogyasztási 
cikkek árucsoportjait jelenti, de hozzá tartozik minden, nem étkezési rendeltetésű termék. 

2 Szűkebben értelmezve: a tartós fogyasztási cikkek alatt a 151/2003. Korm. rendelet, 72/2005 Korm. rendelettel 
módosított mellékletében szereplő cikkeket értik. A példa szempontjából érdemes ezt a csoportot kibővíteni olyan 
árucsoportokkal, melyek egyszeri befektetés után akár több évig, vagy évtizedig  képesek rendeltetésüknek megfelelni. Például: 

3 Fast Moving Consumer Goods, a.m. gyorsan mozgó fogyasztási cikkek. Általánosságban frissáru tartozik ebbe a csoportba, 
élelmiszerek, továbbá háztartási vegyiáru, valamint egyéb, a háztartásban alkalmazott, elhasználódó nem élelmiszer jellegű 
nem tartós fogyasztási cikk. (pl.: fényforrások, papíráru, stb.)

A kereskedelmi vonzáskörzet felméréséhez meg kell 
állapítani, hogy adott településről érkezett vásárlók 
mekkora értékben vásárolnak, és milyen gyakorisággal 
látogatják az áruházat.

Korábbi – kereskedelmi vonzáskörzet felmérésére 
vonatkozó – vizsgálatok személyes megkérdezésen, 
kérdőívek kitöltetésén alapultak. (BeluSzky p. 1963, 
MohoS M. 1984). Ez volt a legkézenfekvőbb módja az 
adatgyűjtésnek. Teljeskörű megfigyelésre általában 
nem volt lehetőség. A reprezentatív mintavétel adott 
esetekben nem volt kivitelezhető, a kereskedelmi 
egység(ek) mérete miatt (kiRChneR gy. 1970). A szemé-
lyes megkérdezések az áruházakban – főként – humán-
erőforrás-igényesek. 

Megfelelő felmérésre olyan helyen van lehetőség, 
2. ábra. Az adatgyűjtés pillanata.

ahol minden vásárló megfordul, lehetőleg egy vásárlás alkalmával egyszer. Egy önkiszolgáló áruházban ez 
a biztos hely a pénztár. Ám itt általában tapintatosan is csak kevés, rövid kérdés tehető fel a vásárlóknak, 
akik válaszadásra természetesen nem kötelezettek.
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Modern adatgyűjtési megoldással, az áruházi pénztárgépek szoftverébe beépítettek egy modult, mely 
a nyugta zárásakor rögzíti a pénztáros által, a vásárlótól megkérdezett irányítószámot, ahonnan a vásárló 
érkezett. A nyugta adatainak hozzárendelése és a gyűjtött adatok összesítése után egy adatbázis készül, 
mely alapján megállapítható, hogy az adott irányítószámhoz tartozó település(ek)ről érkezett vásárlók 
hány alkalommal és összesen mekkora értékben vásároltak az áruházban.

Az így képzett adatbázis térbeli információk összessége, mely a térinformatikai elemzéshez felhasznál-
ható. Természetesen ez a fajta adatbázis is tartalmaz hibákat, amelyek eredete lehet például a pénztáros 
téves adatrögzítése vagy a feltett kérdésnek a vásárló általi, minden érdeklődés nélküli elutasítása. Ha-
sonló esetekben a pénztáros által gyakrabban hallott, vagy éppen teljesen hamis irányítószámok kerülnek 
az adatbázisba, a speciális esetekre vonatkozó külön ügyviteli utasítás hiányában.

Az irányítószámok „dekódolásához”, konkrét térrészhez rendeléshez a Magyar Posta Zrt. által kiadott 
Postai Irányítószámok Jegyzékét használtam fel, mely táblázatos formában elérhető elektronikusan (pos-
ta.hu), ezáltal nagymértékben megkönnyítve a feldolgozást. A táblázat – természetesen – némi egyszerű 
átalakításra szorult, hogy a vizsgálathoz használhatóvá váljék.

Adatfeldolgozás

Adatelőkészítés

Az irányítószámos adatbázis 
nem alkalmazható egyértel-
műen közigazgatási határok-
hoz való hozzárendelésre. A 
Postai Irányítószámok Jegy-
zékében 136 olyan település 
található, amely közigazga-
tási határán belül több irá-
nyítószám körzete is megta-
lálható. Ez nem jelent prob-
lémát, hiszen az adatbázison 
belüli összeadás lehetősége 
egyértelműnek látszik. Ezen 
felül létezik még 340 olyan 
irányítószám-körzet, amely 
mindegyike, több település 
területét foglalja magában.

A teljes feldolgozáshoz 
hasznos lehet a legutóbbi, 
a társadalom struktúrájára 
vonatkozóan megbízható, 
országos szinten települési 

3. ábra. A négy adatbázis kapcsolatai, mezőnevekkel és tartalomleírással.

adatokat tartalmazó felmérés. Ez utóbbi kritériumoknak a Központi Statisztikai Hivatal által a 2001-es 
népszámlálásról közölt adatok felelnek meg leginkább.

Mivel az adatbázisokat egymással és térképi településhatárokkal is össze kellett kapcsolni, célszerű 
volt ezt a települések külterületi határait ábrázoló vektoros térkép adatbázisán keresztül megtenni a 3. 
ábra logikai sémája szerint.

http://www.posta.hu/object.a4c06249-c686-4d95-b333-08b467959979.ivy
http://www.posta.hu/object.a4c06249-c686-4d95-b333-08b467959979.ivy
http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/kotetek.html
http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/kotetek.html
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A térképi megjelenítés szükségessége miatt a térképi poligonokhoz rendeltem hozzá a többi adatbá-
zisból az érdekesnek tartott adatokat, egy táblázatkezelő szoftver segítségével. Ennek egyértelmű hozzá-
rendelésnek kellett lennie. A térkép és a népszámlálás adatai között valóban egyértelmű a kapcsolat, mert 
nincs két azonos nevű település. Ezáltal a népszámlálás során felvett adatok bármelyike a vektoros térkép 
attribútumaként hasznosulhat.

Mivel elsősorban azokat az adatokat kívántam térképen ábrázolni, melyeket az áruházi megkérdezés 
során vettünk fel, meg kell oldani, hogy a településnevek kapcsolódjanak az irányítószámokhoz. Ehhez a 
népszámlálási adatok táblájában leválogattam azokat a településeket, melyek területén több irányítószám 
körzete található és egymás alá – a hozzájuk tartozó adatokkal együtt – annyiszor másoltam, amennyi 
irányítószám tartozik a településhez. Ez a megoldás elméletileg redundanciát okozhat az adatbázisban, 
mégis szükséges, hiszen, minden irányítószámot a hozzá tartozó összes településsel és azok adataival egy 
táblába helyezve, nem lesz két egyforma rekord az adatbázisban. Minden rekord legalább az irányítószám-
ban különbözni fog a többitől.

A települések adatai ugyanazok maradtak, de – mivel a településnevek többször fordulnak elő – meg-
szűnt az egyértelmű kapcsolat a települések népszámlálási adatai és a térkép adatbázisa között. Ezáltal a 
településnevek esetében is hasonló helyzet állt elő, mint az irányítószámok azon csoportja esetében, me-
lyek több településhez tartoznak. Ennek a lépésnek nagy előnye volt, hogy az áruházban gyűjtött adatok 
is összekapcsolhatóvá váltak a térképpel (4. ábra).

Ennek folyománya, hogy a térkép adatbázisához az attribútumokat hozzárendelő képlet kiegészítésekor 
figyelembe vettem, hogy a táblázatban keresett érték (településnév vagy irányítószám) többször is előfor-
dulhat az adatforrás táblázatában. Így a képlet a keresési kulcsokhoz kapcsolódó értékek összegeinek és 
előfordulásuk számának hányadosát írja be a kívánt mezőbe, azaz számtani átlagot készít. Olyan esetek-
ben, mikor egy településhez több irányítószám tartozik ez az eljárás nem biztos, hogy használható.

4. ábra. A vektoros térképen megjelenített településenkénti vevőszámok. Adatfelvétel: 2007. június.
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A vásárlók számát és az általuk elköltött összegeket az áruházi adatok táblájából közvetve nyertem. A 
térkép adatbázisában létrehoztam egy „keresési kulcs” mezőt, amelybe vagy irányítószám, vagy telepü-
lésnév fog kerülni, annak függvényében, melyikből van lehetőség egyértelmű hozzárendelést végrehajtani. 
Ugyanezzel a módszerrel egészítettem ki az áruházi adatokat is. Ha az adott irányítószám több irányí-
tószámos településhez tartozik, akkor a település neve kerül a rekord első oszlopába, egyéb esetben az 
irányítószám. Minderre azért van szükség, mert az alaptérkép településhatárokat tartalmaz, nem pedig az 
egyes irányítószámok által lefedett területeket.

Ekkor felmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e lehatárolni az egyes irányítószámok területét a térképen? 
Természetesen érdekes volna megnézni, például az áruháznak otthont adó városban, hogy melyik város-
részből keresik fel legtöbben az áruházat, viszont ezekre a településrészekre vonatkozó speciális népszám-
lálási adatokkal nem rendelkezünk.

Az áruházi adatokat beszúró képlet a térképi adatbázisban minden összetettségével a következők sze-
rint fog működni:

•	 megvizsgálja az áruházi adatok táblájában, hogy a térképi adatbázis „keresési kulcsa” megtalálha-
tó-e a felvett adatok között;

•	 amennyiben nem, nem rendel hozzá attribútumot a rekordhoz;

•	 ha igen, akkor megvizsgálja, hogy a „keresési kulcs” előfordulásainak száma az áruházi adatok táb-
lájában nagyobb-e egynél;

•	 amennyiben igen, akkor megállapítja, hogy településnévről vagy irányítószámról van-e szó, mint 
„keresési kulcs”;

•	 ha településnévről van szó, akkor összead az áruházi adatok táblájában minden, a településnévhez 
tartozó adatot (vagyis a vásárlószámokat vagy az elköltött forint összegeket);

•	 ha irányítószámról van szó, akkor összegzi az irányítószámhoz kapcsolódó összes adatot, elosztja 
az irányítószámhoz kapcsolódó összes települések népességszámával, majd megszorozza a térképi 
adatbázis adott rekordjának településnevéhez kapcsolódó népességszámmal;

•	 minden egyéb esetben az egyértelmű hozzárendelések értelmében fogja az áruházban gyűjtött 
adatok táblájából lekérdezni a kulcs adatait.

A képlet és a „keresési kulcs” módszerének gyakorlati haszna, hogy az általa leírt kifejezés minden 
esetben helytálló értéket ad, melyet az értékek számítása után az esetek minden kombinációjában, szúró-
próbaszerűen ellenőriztem. A képlet alkalmazható 1-1, több-1, 1-több hozzárendelések esetén is.

A továbbiakban az alaptérkép újonnan kiegészített háttéradatbázisából, a meglévőkből származtatva 
nyerhetők további adatok, emellett a térkép háttéradatbázisa a térinformatikai elemző szoftver által szá-
mított értékekkel tehető teljessé.

A térinformatikai feldolgozás

A térinformatikai feldolgozás nem igényel feltétlenül drága, nagy teljesítményigényű szoftvereket. A cikk-
ben bemutatott ábrák háttéradatát a GRASS nevű szoftver 6.3-as verziójával (grass.itc.it), míg az ábrákat 
a Quantum GIS „Io” verziójával (QGIS) készítettem, melyek nyílt forrású, szabadon hozzáférhető szoftve-
rek.

A térinformatika adta lehetőségeket kihasználva, különböző – térbeliséghez kapcsolódó – összefüggés-
vizsgálatot van lehetőség elvégezni. Számíthatók településekre vonatkoztatott fajlagos értékek, mint a 
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5. ábra. A településeknek az áruházlánctól mért távolsága, a közlekedésre fordítandó idő szerint. 

6. ábra. Fajlagos mutatók ábrázolása az alaptérkép egy részén. A hegemón vonzásövet a megyehatárral 
csaknem egybeeső piros vonal határolja le.
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település egy/ezer lakosára jutó vásárlások értéke, gyakorisága. Hisztogram készíthető a fajlagos értékek-
ből, mely segít elkülöníteni a vonzás intenzitásának fokozatait (6. ábra). Megadható a vektoros térkép új 
attribútumának az egyes településeknek az áruháztól közúton mért távolsága, amely a vonzás intenzitással 
arányos lehet (5. ábra). A fogyasztó választási lehetősége is szemléltethető azáltal, hogy attribútumként 
megadható, hogy adott közúti távolságon belül hány darab hasonló karakterű kereskedelmi egység találha-
tó. Az eddigi adatbázist a reklámanyagok településenkénti terjesztésére vonatkozó adatokkal kiegészítve, 
a háztartások számát és az áruházi forgalmat figyelembe véve optimalizálható a reklámok költsége. A 
közlekedési hálózat és az áruházi forgalom kapcsolatának vizsgálata az utak menti reklámeszközök elhe-
lyezésének racionalizálásában segíthet (7. ábra).

7. ábra. A közlekedési hálózat szerepe az áruház vonzásterületének alakulásában.

További lehetőségek

A vizsgált áruház egy hálózat tagjaként működik, a vonzásterületre vonatkozó adatgyűjtést minden egy-
ségben elvégzik. A gyűjtött adatokból az ország többi Praktiker áruházának vonzáskörzete is szemléltet-
hető a megfelelő adattábla behelyettesítésével, ugyanakkor összegezhető a lánc vonzáskörzetének teljes 
rendszere is.

A konkurens áruházláncok vonzásterületére, földrajzi helyüket és helyzetüket figyelembe véve becslés 
készíthető. Országosan ezeket összegezve, felderíthetők a „szolgáltatáshiányos” területek, ahol hasonló 
áruházi vonzáskörzet gyengébben érvényesül. A települések népességére vonatkozó adatokból lehetőség 
van a fizetőképes kereslet becslésére is, amely az áruházlánc bővítése esetén lényeges szempont.

A készült elemzések, térképek más időpontban gyűjtött adatokkal újra elkészíthetők, összevethetők, 
így a vonzáskörzet vagy vonzáskörzet-rendszer változásai nyomon követhetők.
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Az egyes áruházláncok egységeinek vonzáskörzetei között mutatkozó átfedés marketingstratégiai ver-
senyhelyzetet teremt, mely során nagyobb reklámbefektetéssel, több konkurens áruházlánc egyszerre nö-
velheti vonzó hatását.

Összegzés

Minden térinformatikai vizsgálat elvégzéséhez szükség van térbeli vonatkozású adatokra. Az elemzés célja 
függvényében ezek az adatok a legtöbbször némi átalakításra szorulnak. A példában bemutatott kereske-
delmi egység vonzáskörzetének vizsgálatához négy adattáblát használtam fel, melyből a legkisebb volt az 
áruházban gyűjtött adatoké. Ezt az adattáblát a továbbiakkal kiegészítve az elemzés igényeinek megfelelő 
hasznos információkhoz lehet hozzájutni, amely (részben vagy egészben) térképen is ábrázolható.

A bemutatott példa egy konkrét elemzési igénynek igyekszik eleget tenni, ennek ellenére – kisebb 
módosításokkal – további különböző vonzásvizsgálatokban is felhasználható. A példában szereplő vizsgá-
latról nem lehet elmondani, hogy teljes, átfogó vizsgálat volna, hiszen a térinformatika lehetőségeinek 
korlátaival egyelőre nem lehetünk tisztában. A térinformatika eszközével közel annyi térbeli vonatkozású 
kérdésre kaphatunk választ, amennyi egy adott probléma felvetésekor felmerül.
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