
Statisztikai információ után kutatva az inter-
neten két nagy adatbázis kínálkozik a tájékoz-
tató könyvtáros számára. Az egyik az Európai
Unió statisztikai szervezetének, az Eurostatnak
a honlapján található (http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/
search_database). A másik adatbázis, a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal által fejlesztett Tájé-
koztatási adatbázis, a KSH honlapján érhetõ el
(http://www.ksh.hu › Tájékoztatási adatbázis).
Mindkét adatbázis ingyenes hozzáférést bizto-
sít a teljes tartalmához, és a korábbi nehézsé-
gek orvoslására mindkettõ a közelmúltban 
kapott új, könnyebben kezelhetõ felhasználói
felületet. 

A két adatbázisban található statisztikai ada-
tok struktúrája – a nemzetközi szabványoknak
hála – nagyrészt megegyezik. A legfontosabb
témakörök: demográfia, gazdasági mutatók,
ipari ágazatok, külkereskedelem, közlekedés-
szállítás, környezeti adatok, területi adatok.
Mindkét adatbázis több évre visszamenõleg
tartalmaz adatokat, és eltérõ mértékben lehetõ-
séget biztosít a területi lekérdezésre, ill. a gra-
fikus megjelenítésre is. 

Az Eurostat adatbázisa az összes EU-ország
adatai mellett esetenként más országok adatait
is tartalmazza összehasonlítás céljából. Az ol-
dal nyelve angol, azonban egy része megtalál-
ható a KSH honlapján magyar nyelven is. Az
adatbázis 2009 áprilisában nyerte el új kinéze-

tét. A korábbi gráf-szerkezet megmaradt, en-
nek mentén lehet navigálni az adatcsoportok
között, itt lehet kiválasztani a keresett adato-
kat. Az adatbázis méretét jól illusztrálja, hogy
a táblázatok címeit tartalmazó, letölthetõ lista
173 oldalas. Az adatbázist alkotó gráfon belül
két nagy ág található: Main tables és Data-
base. 

A Main tables menüpont alatt a legfonto-
sabb adatok gyorsan lekérdezhetõk. Ezek az
elõre rögzített táblázatok nem adnak módot a
beállítások változtatására, kizárólag a megjele-
nítésen lehet módosítani. Az ide tartozó táblá-
zatok jelentõs része magyarul is megtalálható a
KSH honlapján az EU-info statisztikai szolgá-
lat, ill. a Stadat-táblák menüpont alatt. 

A Main tables adataiból lehetõségünk van
grafikont, ill. térképet lekérdezni a Graph, ill.
a Map fülek használatával. Mindkét esetben
több lehetõség is kínálkozik a megjelenítési
módok változtatására. 

Az Eurostat-adatbázis gráf másik ága a
Database, amely lényegesen több adatot tar-
talmaz, mint a Main tables, és az itt lekérde-
zett táblázatokban már lehetõség van a szûkí-
tésre, vagyis az összes EU-ország tíz évi 
statisztikája helyett a táblázatunkban a fölös-
leges adatoktól megszabadulva lekérhetjük
egy-egy ország legfrissebb statisztikáját. 
A szûkítéshez a Select data fület kell használ-
ni, majd az újonnan megjelenõ füleken belül
kiválaszthatjuk a számunkra szükséges orszá-
gokat (GEO), a mutatókat (INDIC), a tárgy-
évet (TIME), ill. a mértékegységet (UNIT).
Az egyes adatcsoportok esetén további beállí-
tási lehetõségek is rendelkezésre állnak az
adatokra vonatkozólag. 

Az adatbázis gráf-szerkezetét használva az
egyes témakörök adatcsoportjaiban lehet bön-
gészni. Konkrét adat keresése esetén gyorske-
resést lehet használni, melyhez ingyenes re-
gisztráció szükséges. A gyorskeresést követõen
a program megmutatja, hogy a gráf szerkezetén
belül hol találhatók azok a táblázatok, amelyek
részben egyeznek a megadott keresõszóval, így 
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gyorsabban meg lehet találni a releváns infor-
mációt. 

A lekérdezett adatok mentése, nyomtatása
egyszerûen és gyorsan történik a jobb felsõ
ikonok segítségével. 

Kifejezetten magyar adatokat tartalmaz a
KSH Tájékoztatási adatbázisa. Az adatbázis
története egészen 1997-ig nyúlik vissza. Ekko-
riban minden egyes adatfeldolgozáshoz külön
kis táblázó program tartozott, amelynek segít-
ségével a statisztikusok ellenõrizni tudták az
adataikat, vagy tájékoztatási célból exportálni
tudták azokat. A rengeteg redundáns fejlesztés
miatt felmerült az igény egy témafüggetlen
táblázó alkalmazás elkészítésére, mely sebes-
ségben, tudásban és költséghatékonyságban is
képes felvenni a versenyt ezekkel az elszórt
fejlesztésekkel. Az elképzelést tettek követték,
és 1999-ben megszületett a Statisztikai adattár-
ház, mely a kor akkoriban elérhetõ legmaga-
sabb színvonalú technológiáját sorakoztatta 
fel – egyelõre kizárólag statisztikusok számá-
ra, nem a nagyközönség részére.

2000-ben felmerült a technológiai lehetõ-
ség, hogy a Statisztikai adattárházunkban elhe-
lyezett adataink publikálható részét a weben is
megjelentessük. Az akkori Stadat rendszerünk
lehetõségeihez képest ez hatalmas elõrelépést
jelentett, többezerszer nagyobb, és ezáltal sok-
kal részletesebb adattartalom megjelenítése
vált lehetségessé. A fejlesztés 2001-ben ké-

szült el Tájékoztatási adatbázis néven, melyet a
felhasználók – a KSH elnökének döntése értel-
mében – ingyenesen vehettek és vehetnek ma
is igénybe.

2006-ban érkeztek az elsõ figyelmezteté-
sek, hogy az egyre növekvõ adattartalmat és
ezzel párhuzamosan növekvõ felhasználó-
számot a Tájékoztatási adatbázis csúcsidõ-
ben mind nehezebben képes kiszolgálni,
ezért megkezdõdött a következõ generációs
eszköz megtervezése. Az új verzió megjele-
nésére egészen 2009-ig várni kellett, de ab-
ban bízunk, nem hiába. A fejlesztés közép-
pontjában a közvélemény-kutatások alapján
a teljesítmény jelentõs növelése mellett a
felhasználói kezelõfelület egyszerûsítése
állt.

Az új rendszer mögött megbúvó technológia
minden tekintetben a világszínvonalat képvise-
li. Bevezetése nem is volt közvetlenül lehetsé-
ges, elõtte informatikusok és rendszertechni-
kusok továbbképzésére és egy új szerver 
beszerzése volt szükség. Ugyanakkor fontos
eredménynek tekintjük, hogy bár az új rend-
szer bevezetése egyszeri jelentõs kiadást jelen-
tett, üzemben tartása az alkalmazott ún. nyílt
forráskódú technológiáknak köszönhetõen az
adófizetõknek költségnövekedést nem, sõt
csökkenést jelent.

Az új rendszer használatával Magyarország
gazdasági és társadalmi életérõl mintegy 68 fé-
le szakterületen keresztül több mint 800 homo-
gén adatkör áll ingyenesen felhasználóink ren-
delkezésére. 
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A lekérdezett táblázatokat lehetõség van di-
namikusan átszerkeszteni, azaz kiválasztani,
hogy a táblázat oszlopában milyen dimenziók
és azoknak mely értékkészlete szerepeljen. 
A dimenziókon belül lehetõség van szóegye-
zés, hierarchiaszint és család szerinti keresés-
re, ábécé szerinti növekvõ és csökkenõ ren-
dezésre, üres sorok elrejtésére, statisztikai 
mutatók összehasonlítására, a táblázat menté-
sére, ill. pdf és excel formátumban történõ ex-
portálására.

Legnépszerûbb adatköreinket az alábbiak:
1. Területi statisztika – Éves településstatiszti-
kai adatok, 2. Külkereskedelem – Termékszin-
tû adatok MKN szerint, 3. Népesség száma,
összetétele – Mikrocenzus népességadatai tele-
pülés jogállásonként , 4. Intézményi munka-
ügy – Területi munkaügyi adatok, 5. Fogyasz-
tói árak – Fogyasztói árindex termék- és szol-
gáltatáscsoportok szerint, 6. Termékstatisztika
– Ipari termékek és szolgáltatások éves terme-
lése, 7. Intézményi munkaügy – Nemzetgazda-
ság munkaügyi adatai, 8. Fogyasztói árak – Fo-
gyasztói árindex termék- és szolgáltatáscso-
portok szerint, havi, 9. Szálláshely-szolgáltatás
– Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma,
10. Intézményi munkaügy – Versenyszféra
adatai.

Az alkalmazásból közvetlenül elérhetõ a
KSH metainformációs fejezete, melybõl meg-
ismerhetjük egy adott statisztika elkészítésé-
nek törvényi és szakmai hátterét, ill. ugyanígy
elérhetõ az interaktív térképészeti rendszer is,
melynek segítségével adatköreinket elõre elké-
szített térképeken is megnézhetjük.

A Tájékoztatási adatbázis platform-
független, Microsoft Windows, Apple
Machintos és Linux operációs rendszereken is
mûködik. Futtatásához egy böngészõn kívül
semmilyen segédprogram nem szükséges, és
az összes ismert verziót támogatja (Microsoft
Internet Explorer, Apple Safari, Google
Chrome, Opera Software Opera, Mozilla
Firefox).

Az adatbázis a KSH honlapján érhetõ el a
Tájékoztatási adatbázis menüpont alatt. A Sú-
góból letölthetõ a felhasználói kézikönyv,
mely ismerteti a felhasználók rendelkezésére
álló összes keresési lehetõséget. 

A két adatbázis együttes tartalma jól lefedi a
statisztikai adatok, grafikonok iránti olvasói
igényeket, a megújult, felhasználóbarát felüle-
teknek köszönhetõen kevesebb gondot okoz
majd az adatok lekérdezése – mind a könyvtá-
rosok, mind a felhasználók számára. ■
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