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Választókerületi
statisztikai adattár:

szolgáltatásfejlesztési projekt
az Országgyûlési Könyvtárban

A könyvtárak szerepe az információs társadal-
mat építõ világunkban változó és több helyütt
már erõsen meg is változott: a „folytonosság le-
téteményese” szerepkör megõrzése mellett a
könyvtár egyre inkább közszolgáltató közösségi

intézménnyé válik.
A közkönyvtáraknak, továbbá az oktatási in-

tézményeket kiszolgáló könyvtáraknak is erõs a
késztetettsége erre a szemlélet- és módszervál-
tásra. A szakkönyvtárakra is igaz ez az állítás,
egyedi jellegzetességeik miatt azonban nehezen
tipizálható fejlõdési utat kell bejárniuk.

A közszolgáltatási szemlélet kialakításához jó
alapot képeznek a könyvtárak számára az 1997.
évi 140. törvény és követõ jogszabályai. A Ma-
gyar Könyvtárosok Etikai Kódexe is arra sar-
kall:  a könyvtáraknak felhasználóbaráttá és szol-

gáltatás-centrikussá kell válniuk.
Erre minden jelenlegi és potenciális felhasz-

náló bólint. A könyvtárosok közül viszont
sokan felkapják a fejüket: „Hiszen eddig is
szolgáltatás-központúak voltunk!” Van az ál-
lításukban igazság, hiszen a XX. század het-
venes éveitõl kezdõdõen, az analitikus, a do-
kumentációs feltárással számos könyvtár tágí-
totta a könnyen hozzáférhetõ irodalom (szak-
irodalom) körét, a nyolcvanas évek végétõl
elindult könyvtárgépesítés  pedig korántsem
csak a könyvtárosok életét volt hivatva meg-
könnyíteni – sõt, minden róluk alkotott sztere-
otip elképzelés dacára, ezek többlet-teljesít-
ményre sarkallták és kényszerítették õket.

A jövõt az internet térhódításával számolva
viszont csak úgy nyerhetik meg maguknak a
könyvtárak és a könyvtárosok, ha a könyvtár fel-
adatainak rangsorát megváltoztatják. Elõtérbe a
használhatóság kerüljön, természetesen úgy, hogy
ne sérüljön, de ennek megfelelõen alakuljon át a
gyûjtés–feldolgozás–megõrzés hosszan megõrzött

prioritási rangja. Ez szemléleti és munkaszerve-
zési változást igényel. Miközben egyre inkább
hálózatba szervezõdve dolgozunk,
problémaérzékeny módon egyedi szolgáltatások
kialakítására kell törekednünk.

Az Országgyûlési Könyvtár Képviselõi Kuta-
tószolgálata ennek a gondolatkörnek a jegyében
hároméves fejlesztéssel hozta létre és vezeti be
új szolgáltatását, a Választókerületi Statisztikai
Adattárat.  Elõzményként meg kell említeni, hogy
a British Council támogatásával két partner-
könyvtár, a Library of the House of Commons
és az  Országgyûlési Könyvtár együttmûködési
szerzõdést kötött és folytatott le 2002 és 2004
között.  A projekt egyik eleme az angol kutató-
szolgálati gyakorlat részleteiben való megisme-
rése volt, egyrészt a londoni helyszínen, más-
részt az Országgyûlési Könyvtárban rendezett
mûhelybeszélgetések keretében.

A választókerületekre koncentráló statisztikai
adatszolgáltatás megvalósítását a sikeres angol

példa,  a jó gyakorlati modell nyomán határoz-
tuk el. Felhasználtuk a fejlesztés elindításához
az országgyûlési képviselõk informálódási szo-
kásairól készített felmérésünket, a képviselõi
tájékoztatás 1991-es kialakításától kezdve össze-
gyûlt tapasztalatainkat, a téma szakirodalmát.

Érdekes tudni, hogy az angol Alsóház tagjait
csak egyéni választókerületekbõl választják, míg
Magyarországon területi és országos pártlisták-
ról is választanak képviselõket.  Ugyanakkor a
területi és országos listás képviselõk is „laknak
valahol”, tehát az õ politikai érdeklõdésüket is
felkelthetik a szóban forgó térségre vonatkozó
statisztikai adatsorok.

Hazai történeti adalék is megerõsített újító
törekvéseinkben:  Fényes Elek, a rendszeres
magyar (nem katonai célú) statisztikai adatgyûj-
tés és rendszerezés hazai alapító atyja ugyanis
az 1831-es pozsonyi országgyûlésen szerzett ta-
pasztalatai révén jutott arra a következtetésre,
hogy a követeknek a tényszerû érveléshez ada-
tokra van szükségük. Idézzük: „Hazáját minden
honfinak ismerni szép és hasznos; azoknak, kik
a törvényhozásbai befolyhatás dicsõ jogával él-
nek, épen kötelesség.”1
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A szolgáltatásfejlesztés célja

A Választókerületi Adattár (továbbiakban: Adat-
tár) kifejlesztésének célja az országgyûlési kép-
viselõk négyes feladatcsoportjából2 különösen a
képviseleti tevékenységet, de közvetve a törvény-
hozási és a kormányzati ellenõrzési tevékenysé-
get is szolgáló olyan új közcélú, közérdekû szol-

gáltatás létrehozása volt, amelyen keresztül ob-
jektív ismereteket szerezhetnek az általuk képvi-
selt társadalmi csoport életkörülményeirõl, a vá-
lasztókerületükhöz tartozó települések gazdasá-
gi, kereskedelmi helyzetérõl, infrastrukturális
ellátottságáról.

A hazai statisztikai adatok felhasználása ré-
vén a  képviselt társadalmi csoportok által el-
várt feladatok minõségi teljesítéséhez adunk
további támaszt, segítséget a képviselõknek.
Reményeink szerint ezzel egyben azt a marke-
ting célkitûzést is elérjük, hogy olyan módon
szólítsunk meg politikai közszereplõket, hogy
felmutatjuk a könyvtári szolgáltatások közvet-
len hasznosíthatóságát.

Az Adattár forrásai

Az Adattár adatainak forrása a Központi Statisz-
tikai Hivatal T-STAR adatbázisa.  A T-STAR a
KSH településstatisztikai adatbázisrendszere,
amely az ország valamennyi településére telepü-
lésstatisztikai szemszögbõl gyûjti egybe a leg-
fontosabb számszerû információkat, idõsorrend-
ben és témacsoportonként számítógépbe betölt-
ve. Az Adattárat minden év novemberében lehet
felfrissíteni az elõzõ év adataival.  Idõtávja –
jelenleg – 1998-tól 2005-ig terjed.

Az Adattár így a KSH közel kétszáz kategó-
riába sorolt, a kutatószolgálat által kiválasztott
adatainak az országgyûlési választókerületek sze-

rinti csoportosításban megjelenített – más szol-
gáltatónál ebben a formában nem hozzáférhetõ,
tehát unikális – adatbázisa.

A szolgáltatás környezete

AZ Országgyûlési Könyvtár Képviselõi Ku-
tatószolgálata 2004-ben kezdte meg mûködését,
a képviselõknek nyújtott referensz-szolgáltatási
gyakorlattal rendelkezõ munkatársakkal. A ku-
tatószolgálat feladatai közé tartozik a fent emlí-
tett négyes képviseleti tevékenység információs

háttérrel való támogatása elemzésekkel, forrás-

és sajtószemlékkel, kronológiákkal, statisztikai

adatokkal.  A kutatószolgálat a minõségi könyv-
tári munka, az igényes szolgáltatói környezet által
megkövetelt módon a felhasználói vélemények
szervezett visszacsatolásával és ennek értékelé-
sével is foglalkozik. Ennek révén nemcsak a tel-
jesítmény mérése3, hanem a felhasználói igény-
és szükségletkutatás is folyamatos.

Az Országgyûlési Könyvtár az országgyûlés
Hivatalának szervezeti egysége. A közigazgatás-
ban meghonosított munkatervezési eljárást be-
tartva, a hivatal gazdasági vezetõje meghatá-
rozza az éves célokat, amelyeket valamennyi
szervezeti egység lebont, majd operacionalizál
a saját szintjén. Az Országgyûlési Könyvtár, s
ezen belül a Képviselõi Kutatószolgálat 2006-
ra szóló és a 2007. évre átnyúló  munkater-
vében szerepelt az Adattár létrehozása, az új
szolgáltatás megindítása.

Az országgyûlés informatikai rendszere kima-
gaslóan jól kiépített és jól szervezett. A képvise-
lõk saját laptopja alkalmas vezeték nélküli háló-
zati kapcsolatra (wifi) is. Az országház épületé-
ben kialakított munkaszobákban és a  képviselõi
irodaházban is személyi számítógépen dolgoz-
hatnak a képviselõk, szakértõik és munkatársa-
ik, valamint az országgyûlés Hivatalának alkal-
mazottai. A belsõ kommunikációra intranetet
alakítottak ki, az ún. PARLANET-et. Ennek
egyik ága (opciója, menüpontja) az Országgyû-
lési Könyvtár intranetje. Errõl a pontról kínálja
fel a könyvtár az Adattár szolgáltatásait is.

A könyvtárban 2006-ban kezdõdött meg az
ALEPH integrált könyvtári rendszer bevezetése.  Az
Adattárat az OPAC-hoz hasonló felületen jelenít-
jük meg, és ugyanazzal a keresési filozófiával le-
het kezelni, mint a könyvtár többi adatbázisát.

A szolgáltatásfejlesztési projekt
munkafázisai 2006–2007-ben

 1.A terv megfogalmazása, projektvezetõ kijelö-
lése (2006. április–május)
2. Együttmûködõ partnerek szándéknyilatkoza-
tának beszerzése
3. Részletes projektterv készítése
4. Árajánlatok bekérése, értékelése
5. Költségvetés elfogadtatása, megrendelés
6. KSH adatkategóriák kiválasztása, honlap-
tartalom meghatározása, adattár funkcionális
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mûködésének leírása, keresési módszertan meg-
fogalmazása
7. Tesztadatbázis elemzése, véleményezése
8. Kérdések és észrevételek eljuttatása a szoft-
verfejlesztõhöz, megvitatás, javítás
9. Szolgáltatásmarketing: marketingterv készíté-
se, célcsoportok és bevezetési idõpontok megha-
tározása; módszertani útmutató készítése az adat-
tár használatához (2007.  május–június), felhasz-
nálói oktatás (2007. szeptember–december)
10. Adatfrissítés megrendelése a KSH-nál (októ-
berenként ismétlõdõ feladat)
11. A bevezetés elsõ szakaszának kiértékelése,
visszacsatolás, korrekció

A célcsoportokról

1. Az  országgyûlési képviselõk
1. Az országgyûlés elnöke és alelnökei
2. A bizottsági elnökök
3. A frakciók és képviselõk szakértõi, a frakció-
hivatalok munkatársai
4. Az országgyûlés fõtitkára és helyettese
5. Az országgyûlés Hivatalából a Jegyzõi Iroda, a
Jogi Fõosztály, a Szervezési, a Tájékoztatási és a
Számítástechnikai Fõosztályok vezetõi
6. Az Országgyûlési Könyvtár tájékoztató mun-
katársai

A felhasználói oktatás során az 1–5. pontban
jelzett célcsoportok számára fel kell ajánlani a
kutatószolgálatnál a helyi, illetve telefonon ke-
resztüli help-desk szolgáltatást.

A bevezetés elsõ néhány hónapjában négy-
öt alkalommal bemutatók szervezését tervez-
zük, elsõsorban az országgyûlési frakciók és
bizottságok „véleményvezérei” részére. Elsõ-
sorban a jelenlegi Gazdasági bizottság Infor-
matikai albizottságának tagjait, továbbá a
2002–2006-os parlamenti ciklus Informatikai
bizottságának jelen ciklusra is megválasztott
tagjait, az országgyûlési Hivatal Számítástech-
nikai Fõosztálya, Tájékoztatási  Fõosztálya,
Szervezési Fõosztálya ilyen munkatársait kell
megnyerni a bemutatókon való részvételre. Fel-
adat: személyre szóló meghívó/felkérés készí-
tése és eljuttatása, idõpontok egyeztetése – a
felhasználó számára kényelmes körülmények
biztosításával!

Az „átlag” potenciális felhasználó részére is
meghívót és/vagy szórólapot kell  készíteni, cél-
ba juttatása történhet hirdetés formájában a Kép-

viselõi Irodaház forgalmas pontjain, elektroni-
kus faliújságokon stb.

Bár az Országgyûlési Könyvtár tájékoztató
munkatársait a 6. célcsoportba soroltuk, ez azon-
ban nem jelent idõrendi sorrendet a bevezetés
szakaszában, sõt, ellenkezõleg, az Adattár (szol-
gáltatási) készség szintû megismertetését velük
és náluk kell kezdeni.

Indoka, hogy az adattár szervezésekor ugyan
nagy figyelem irányult a felhasználóbarát kere-
sési felület és találatkezelési technika kialakítá-
sára, mégis elõfordulhat, hogy a felhasználói (1–
5.) célcsoport tagjai a könyvtárban dolgozók ke-
resési profizmusát veszik igénybe.

Ez tehát az egyik oka annak, hogy a szolgál-
tatás könyvtáron belüli megalapozására különös
figyelmet kell fordítani. A képviselõi tájékozta-
tást végzõ két részleg (az elemzéseket készítõ és
az Adattárat fejlesztõ kutatószolgálat és a
referensz-szolgáltatásokat nyújtó Képviselõtájé-
koztatási osztály) természetesen az elsõdleges
szolgáltatói kört alkotja: itt valamennyi munka-
társnak teljes felkészültséggel kell tudnia fogad-
ni a beérkezõ kérdéseket.

Jó felhasználói szintû ismeretekkel kell ren-
delkeznie viszont a többi olvasószolgálati pon-
ton dolgozó munkatársnak is – a kérdés hoz-
zájuk is érkezhet. Az egyablakos közigazgatá-
si modell értelmében az alaptájékoztatásra õk
is képesek kell hogy legyenek, mielõtt az adat-
tárgazda kutatószolgálathoz irányítják az ér-
deklõdõt. Így fel kell készíteni a nyilvános
könyvtári szolgáltatásokat nyújtó részlegek (pl.
EU- és ENSZ-letéti gyûjtemények) munkatár-
sait is.

A bevezetést követõ elsõ félév után, 2007
decemberében, 2008 januárjában a tapasztalato-
kat és visszajelzéseket fogjuk kiértékelni, és elvé-
gezzük a korrekciókat az Adattáron és a szolgálta-
tás minden olyan pontján, ahol ez szükséges.

A 2006-ra vonatkozó adatfrissítés megrende-
lése 2007. november végén esedékes. Az Adat-
tár aktualizálására minden évben felhívjuk a
célcsoportok figyelmét (e-maillel a könyvtárban,
intranetes hírként a többi célcsoportnál).

Értékelés a projekt jelenlegi
készenléti állapotában

Az értékelést a  PGTT- és a SWoT-módszerrel
is elvégeztük, és a következõket állapítottuk meg:
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• Az új szolgáltatás kifejlesztéséhez az or-
szággyûlési képviselõk választókerületi érdek-
rendszerének jobb megismerése vezetett. Az
Adattár bevezetésével a könyvtár a fenntartójá-
nak, az országgyûlésnek a politikai  szintjét köz-
vetlenül szólítja meg (P + erõsség 1).

• Létezõ, „KSH-hiteles” adathalmazt rendez-
tünk át célszerûen, és felhasználóbarát szolgálta-
tási formába öntöttük (erõsség 2).

• A gazdaság, kultúra, oktatás stb. helyi fej-
lesztéséhez szükséges érvrendszert minõségi esz-
közzel egészítjük ki, objektív adatok szolgáltatá-
sával (G, T + lehetõség 1).

• Az Adattár célzott felhasználása révén a
választókörzetérõl minden képviselõ tájékozot-
tabb lehet  – és ezt a választók is érzékelhetik,
elégedettségük nõhet (P, G, T + lehetõség 2).

• A  parlamenti élet szereplõit  konkrét ered-
mények révén lehet meggyõzni a  hasznos ada-
tokat átcsoportosítva szolgáltató könyvtár közcé-

lú hasznosságáról (P + lehetõség 3).
• Az adatbázis adatait állami közintézmény

elektronikusan szolgáltatja, beillesztésük a könyv-
tár integrált rendszerébe rutinszerûen történhet
(lehetõség 4 – veszély 1).

• Az éves adatfrissítést és a szoftverhez kö-
vetõ szolgáltatást vállaló külsõ együttmûködõ
felek érdekeltségét meg kell teremteni a határ-
idõk betartásában, a minõségi teljesítésben (gyen-
geség 1).

• Az egyensúlyi helyzetet meg kell találni a
szolgáltatás és az igény között (a megfelelõ idõ-
ben és helyen oktatást szervezni a mindig elfog-
lalt képviselõk, a mindig túlterhelt szakértõik
számára, ami esetleg elutasító fogadtatásba vagy
érdektelenségbe torkollik (P + veszély 2).

Haraszti Pálné

Lábjegyzetek

1 Fényes Elek: Magyarország statistikája. Pes-
ten, 1842. Elõszó
2 Törvényhozás, egyes állami tisztségviselõk
megválasztása, kormányzati ellenõrzés, képvise-
leti tevékenység
3 Ezekbõl a vélemény-visszacsatolásokból tud-
hatjuk, hogy a nemzetközi összehasonlítások, a
civil társadalom véleményének tükröztetése érv-
ként milyen felhasználást nyert a parlamenti vi-
tákban, és hogyan testesült meg módosító javas-
latok formájában.

Minta a kereséseket
megkönnyítõ útmutatóból

A Képviselõi Kutatószolgálat a törvényhozást
nemzetközi kitekintést is nyújtó elemzésekkel, a
bizottságok kormányzatot
ellenõrzõ tevékenységét
meghallgatási háttéranya-
gokkal, a képviselõi mun-
kát pedig a választókerüle-
tekre vonatkozó statisztikai
adatokkal, sajtószemlékkel
és elemzésekkel támogatja.

Jelen háttéranyag a Kép-
viselõi Kutatószolgálat ál-
tal kifejlesztett Választóke-
rületi Adattárat törekszik
bemutatni. Az Adattár el-
készítésének elsõdleges cél-
ja a képviselõk és szakér-
tõk számára egy olyan to-
vábbi információforrás lét-

rehozása volt, mely az országos egyéni választó-
kerületekrõl kínál – máshol nem elérhetõ módon
– statisztikai adatokat.

A háttéranyag felépítése követi azt a folya-
matot, amely során egy adatbázist alaposan meg-
ismerhetünk. Elsõ fejezete az Adattár felépíté-




