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A  KSH  Könyvtár  most  útnak  induló  negyedéves
elektronikus  referáló  lapja  a  gyakorlati  statisztika
általános kérdéseirõl, a gazdaságstatisztika, a társa
dalomstatisztika és a demográfia friss külföldi szak
irodalmából  közöl  hosszabbrövidebb  ismertetése
ket, absztraktfordításokat, illetve röviden bemutatja
egyegy ország statisztikai tájékoztatási tevékenysé
gét. Célunk, hogy a statisztika, illetve szélesebb kör
ben a gazdasági, társadalmi és népesedési kérdések
iránt érdeklõdõk figyelmét felhívjuk az újabb, a leg
különfélébb nyelveken (angolul, németül, franciául,
oroszul vagy akár bolgárul) közzétett publikációkra,
módszertani  eredményekre  és  �  összhangban  a
2014es pisai deklarációval � az úgynevezett szürke
irodalomra (kutatási jelentésekre, tájékoztató, mun
ka és konferenciaanyagokra stb.). Figyelmünk nem
korlátozódik  az  írott  szövegekre;  a  témánk  szem
pontjából  releváns adatbázisokat  vagy akár  videón
elérhetõ  elõadásokat  is  igyekszünk  feltérképezni.
Törekszünk arra, hogy az általunk nyomon követett
és mûvelt tudásterületeken keletkezett tudományos
információkat  jól  strukturált,  olvasmányos  formá
ban közvetítsük.

A  lap  profiljának  kialakításakor  két  nagy  példa
állt  elõttünk:  a Könyvtári  Figyelõé  és  a Statisztikai
Szemléé. Mindkét folyóirat külföldi szemlézõ rovata
unikális  a  maga  nemében:  míg  elõbbi  elsõsorban
hatalmas  anyagával,  tematikus  sokszínûségével  és
rendszerezettségével, utóbbi az ismertetések � nem
is oly ritkán tanulmányszámba menõ � mélységével
és a hozzáadott információk bõségével hívja fel ma
gára a figyelmet.

A  referátumokat a  késõbbi  könnyebb hivatkoz
hatóság érdekében egyszerû, az adott évfolyamhoz
kötõdõ sorszám, a bemutatott munka magyarra for
dított címe, szerzõje, eredeti címe, megjelenési he
lye, URLcíme  és  (ahol  van) DOIazonosítója  vezeti
be. (A dokumentumok internetes elérhetõségei kö
zül mindig a szabadon hozzáférhetõ változatot pre

feráljuk, de elõfordulhat, hogy csak olyan URLt talá
lunk,  amely elõfizetést  igénylõ  adatbázishoz  vezet.
Ilyen esetben a letöltéshez érdemes könyvtári segít
séget  kérni.)  A  törzsszöveg  terjedelmét  részint  az
ismertetett mû jelentõsége, részint a recenzens ér
deklõdése határozza meg. A klasszikus tartalmi ösz
szefoglalóknak éppúgy helyet adunk, mint a vitázó
kedvû  recenzióknak.  Az  ismertetõfordító  nevét
minden esetben feltüntetjük.

Gazdaságstatisztikai rovatunk érdeklõdése a kör
nyezetstatisztika, a területi statisztika és más komp
lex  gyakorlati  témák  irodalmára  is  kiterjed. Jelen
számunkban  több  makrogazdasági  tanulmányt  is
mertetünk,  így a környezeti  innováció EUindikáto
rairól,  a  transzferárazás  hatásvizsgálatáról,  a  kuta
tásfejlesztés beruházásainak új megközelítéseirõl. A
vállalkozásokról szóló közlemények tárgya a techno
lógiai  fejlettség,  a  termelékenység,  a  nemzetközi
versenybõl  eredõ  foglalkoztatási  hatás,  a  globális
értékalkotási lánc folyamata. Cikk elemzi a gazdasági
válság hatásait a kis és középvállalkozások körében.
Ismertetjük  az  Európában  mûködõ  nagy,  komplex
vállalatcsoportok  regiszterét  és  az  adatszolgáltatói
terhek fontosabb osztrák mutatóit is.

Társadalomstatisztikai rovatunk a jelen számban
a  wellbeing  (jóllét)  fogalmára  fókuszál.  Az  OECD
2011ben tette közzé Better Life Initiative (Jobb Élet
Kezdeményezés) elnevezésû projektjének elsõ kiad
ványát, amelynek címe How�s Life? Measuring Well
Being (Milyen az élet? A jóllét mérése). A gazdasági
fejlõdés �megszokott� mérõszámán, a GDPn túlmu
tató  jelzõszámokat  bevezetni  kívánó  kezdeménye
zés megerõsödött, amit igazol magyarországi megje
lenése  is.  Az  összeállítás  ennek  bemutatására
vállalkozik folyóiratcikkeken, valamint az OECD hon
lapja megfelelõ aloldalainak ismertetésén keresztül,
kitérve még a  jóllét egyes elemeinek összetevõire:
az európai bevándorlók helyzetének ismertetésére,
a  férfiakról  és  nõkrõl  alkotott  francia  sztereotípiák

Szerkesztõségi
köszöntõ
A Nemzetközi Statisztikai Figyelõ (NSF)
elsõ számának megjelenése alkalmából
szeretettel  köszöntjük  minden  kedves
olvasónkat!
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bemutatására és (a jóllétet a munka világában elhe
lyezve)  a  norvég  szakszervezetekben  észlelt  apátia
értelmezésére.

Demográfiai  rovatunkban  a  témakörök  széles
tárházából  válogattunk.  Félidõhöz  közeledünk  a
2010 és 2020 körüli népszámlálási ciklus között. Az
ENSZ  Európai  Gazdasági  Bizottságának  itt  ismerte
tett  kiadványa a  régió országainak  válaszai  alapján
számot ad a legutóbbi összeírásiadatgyûjtési fordu
ló módszereirõl, felhasználható tapasztalatairól, va
lamint a kialakulóban lévõ tervekrõl és trendekrõl. A
természetes népmozgalom területei közül hosszabb
ismertetések  szerepelnek  a  kétgyermekes  család
ideál dominanciájáról és jövõjérõl, a házasságtartam
és  válás  összefüggéseirõl,  valamint  a  többes  halál
okok vizsgálatának jelentõségérõl. Egy másik tanul
mány az interdiszciplinaritás elvét ismerteti a család
vizsgálatok  terén,  majd  ez  rögtön  kiegészül
ugyanabban a  folyóiratszámban a  családtudomány
demográfiai és politikatudományi vonatkozásait be
mutató példákkal. Írunk a globalizálódás és a földraj
zi célirányok változásának kapcsolatáról és a románi
ai  etnikai  konfliktusokkal  kapcsolatos  lakossági
attitûdökrõl is.

Lapunk elsõ  száma statisztikusok és könyvtáro
sok  közös  erõfeszítésének  eredménye.  Különösen
büszkék vagyunk arra, hogy van olyan ifjú kollégánk,
aki e hasábokon publikál elõször. Reméljük, az elekt
ronikus  formátum  segít  abban,  hogy  az NSF  híre,
negyedéves közlésfolyama minden érdeklõdõhöz el
jusson. Az impresszumban megadott elérhetõsége
ken szeretettel várjuk olvasóink kérdéseit, észrevé
teleit, bírálatait, téma és egyéb javaslatait. Egyúttal
minden,  a  társadalomtudományok  iránt  érdeklõdõ
és valamilyen idegen nyelvet ismerõ írástudót báto
rítunk, hogy keressen meg bennünket ismertetései
vel.
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A Big Data mint a hivatalos statisztika adat
forrása (nemzetközi konferencia)
International  Conference  on  Big  Data  for  Official
Statistics
Organized by the United Nations Statistics Division
(UNSD) and National Bureau of  Statistics of China.
Beijing, China 28�30 October 2014
URL: http://unstats.un.org/unsd/trade/events/2014
/Beijing/
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néven ismert jelenség és a hivatalos statisztika kap
csolódási  pontjairól.  A  világ  statisztikusai  ugyanis
felismerték, hogy a nagy mennyiségben,  többnyire
strukturálatlanul elõálló adatmennyiség a hivatalos
statisztika egyik lehetséges forrása. Ismeretes, hogy
az  ENSZ  Statisztikai  Bizottsága  2014  márciusában
munkacsoportot hívott életre, hogy megvizsgálja az
élet minden  területét  felölelõ  digitális  információk
lehetséges felhasználását a hivatalos statisztikában;
a  világszervezet  fõtitkára  2014  augusztusában  az
adatforradalomnak a fenntartható fejlõdést szolgáló
módozatainak feltárására független szakértõkbõl ál
ló testületet állított fel (a csoportnak tagja Vukovich
Gabriella,  a KSH elnöke). A pekingi  rendezvényt az
ENSZ Statisztikai Bizottsága és a Kínai Nemzeti Sta
tisztikai Hivatal rendezte; a konferencián huszonhét
ország  és  tizenegy  nemzetközi  szervezet  százhúsz
képviselõje vett részt. A konferencia a statisztika új
forrásait három csoportban vette szemügyre, ezek:
a mobiltelefonos, GPSalapú és egyéb helymeghatá
rozások,  továbbá  a  mûholdas  képalkotás  és  más
térinformatikai rendszerek, végül a közösségi média.

A  konferencia  alaphangját  megadó  elõadások
egyike a Big Data  felhasználásának  ígéretét a  rele
vancia és az idõbeliség javíthatóságában jelölte meg.
Az  ENSZ  Statisztikai  Bizottságának  fõtanácsadója  a
Big Data szûkebb értelmezését használta, értve alat
tuk  olyan  nagy  volumenû  üzleti  és  adminisztratív
adatállományokat,  amelyeket  elsõdlegesen  nem
statisztikai célokra állítottak elõ. Ebbõl kiindulva rá
mutatott,  hogy  az  ilyen  forrásokat  a  hivatalos  sta
tisztika hagyományosan alkalmazza � például a  fo
gyasztói  árindex  számításánál,  vagy  a  nemzeti
számlákban  a  becslések  segédeszközeként.  Példái
között  elõfordul  a  hitelkártyák  forgalmi  adatainak
alkalmazhatósága  a  külföldi  kiadások  becslésére  a
turizmusra  vonatkozó  adatokban  az  Egyesült  Álla
mokban; a Facebook és a Twitter bevetése Indonézi
ában az élelmiszerárak ellenõrzésére; az üzleti baro
méter  adatainak  kiegészítése  Hollandiában  a
közösségi  médiában  megfigyelhetõ  megjegyzések
kel  és  az  Eurostat  vizsgálódása  a  mobiltelefonos
helymeghatározás  esetleges  igénybevételére  a  tu
rizmus megfigyelésében.

A mobiltelefonos és egyéb helymeghatározások,
a GPS és hasonló eszközök alkalmazhatóságát vizs
gálva az elõadók példákon mutatták be, milyen meg
oldások  lehetségesek  a  turizmus,  a  napi  mobilitás
vizsgálata,  a  szegénység  helyi meghatározása  és  a
népszámlálások  kiegészítése  során,  hangsúlyozva,
hogy változatlanul kulcsfontosságú a bizalom meg
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