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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-
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# Vál.  ker. Kategória 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 1312  
Lakónépesség száma  

az év végén (f ) 
68959,6 70730,8 72878 74769 76518 79009 81417 83820 

sét, a benne fellelhetõ adatok forrását és a keres-
hetõ kategóriákat mutatja be. Második fejezete
igyekszik rámutatni az Adattár által kínált lehe-
tõségekre. A harmadik fejezet konkrét keresési
példákon keresztül szemlélteti a szempontok so-
kaságát, amelyeken keresztül megismerhetõ egy
választókerület, összehasonlítható más választó-
kerületekkel, illetve megyei átlagokkal. A záró-
fejezetben gyûjtöttük össze azokat a szakirodal-
mi tanulmányokat, illetve forrásokat, amelyek
szintén a választókerületekkel foglalkoznak, más
megközelítésbõl.

Találati halmaz

Pest megye 12. sz. választókerületének lakó-
népessége

Találati halmaz
kiértékelése

Excel-
táblázatban,

majd grafikonná
alakítása

Pest megye

lakónépessége

1. grafikon.A grafikon
szemlélteti a lakónépes-
ség változását Pest me-
gye 12. sz. választóke-
rületében, illetve Pest
megye egészében.

A változás ábrázolá-
sához az 1998-as évet vettük kiindulási alap-
nak (bázisévnek), és hozzá viszonyítva szá-
moltuk a népesség változását (lásd legalul).

A grafikonról könnyedén leolvasható, hogy
a vizsgált választókerületben a népesség nö-
vekedési üteme majdnem duplája a megyei
átlagnak.

Egy választókerület több
kategóriájának összevetése

2. grafikon. Pest megye 12. választókerületének

grafikonja

3. grafikon. Pest megye egészének grafikonja:

A lakónépesség, a lakásállomány és az ivóvízve-

zeték-hálózattal ellátott lakások számának szá-

zalékos alakulása egész

Pest megyében, bázisév

1998.

A két grafikont összevet-
ve szembeötlõ, hogy a kategóriák egymáshoz vi-
szonyított trendje a választókerületben és a me-
gyében hasonló.

Két választókerület összevetése
közös grafikonon

Két különbözõ választókerület összevetésénél
természetesen azonos léptéket használunk. Néz-
zük meg külön-külön a két választókerület és a
két megye összehasonlítását!

Az adattár nyitóoldala a szemközti lapon alul,

keresési felülete fent.

A keresõképernyõn látható példa:

Pest megye 12. választókerülete lakónépessé-

gének alakulása
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4. grafikon. A közcsatorna-hálózattal ellátott la-

kások számának százalékos alakulása Pest me-

gye 12. és BAZ megye 10. számú választókerü-

leteiben

5. grafikon. A közcsatorna-hálózattal ellátott la-

kások számának százalékos alakulása Pest me-

gyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

  A két grafikont összevetve látjuk, hogy Pest
megye adatai mind a vizsgált választókerület,

mind a megyei összesítés alapján kedvezõbb
értékeket mutatnak. A két megyét összehasonlít-
va azt látjuk, hogy a Pest megyei görbe merede-
kebb, így a trendet tekintve azt szûrhetjük le,
hogy a különbség a két megye között egyre nõ.
BAZ megye 10. választókerületében a közcsa-
torna-ellátottsági mutatók növekedése viszont
sokkal intenzívebb, mint a megye egészéé.

Horváth Irén

A lakónépesség, a lakásállomány és az ívóvízvezeték-hálózattal ellátott  
lakások számának százalékos alakulása Pest m. 12. vk.-ben
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A lakónépesség változása Pest  megye 12. vk.-ben és egész Pest 
megyében; bázisév 1998
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A közcsatona-hálózattal ellátott lakások számának százalékos 
alakulása a két megyében
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5. grafikon

3. grafikon
Pest megye lakónépessége, lakásállománya és ívóvízvezeték-

hálózata
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A közcsatorna-hálózattal ellátott lakások számának százalékos változása 
a két választókerületben
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