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TÁJÉKOZTATÁSI ADATBÁZIS 

A Tájékoztatási adatbázis a KSH témafüggetlen statisztikai adattárházában tárolt adatok 
kereszttáblázatos megjelenítésére szolgál, egyszerű, interaktív kezelőfelületen keresztül biztosítva 
az adatok gyors és felhasználóbarát hozzáférését. Az alkalmazás segítségével könnyedén lehet 
válogatni a statisztikai témák között. A megjelenített táblák tetszőlegesen átrendezhetők és 
módosíthatók, hogy a felhasználó igénye szerint személyre szabott táblázatok, grafikonok 
készülhessenek, melyek aztán elmenthetők, kinyomtathatók vagy Microsoft Excel és Adobe 
Acrobat PDF formátumban exportálhatók. 
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1 TÉMAVÁLASZTÁS 

A rendelkezésre álló több száz statisztikai adatkör szakstatisztikák szerint csoportosítva lett, hogy 
minél egyszerűbben meg lehessen találni a keresett adatokat. 
 

 
1. ábra: Témaválasztás képernyő 

 
A fő témacsoportok a képernyő bal oldalán helyezkednek el, alattuk felsorolva a hozzájuk tartozó 
altémák. Egy altémát kiválasztva a témához tartozó területek jelennek meg. 
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2. ábra: Szakstatisztika és homogén adatkör kiválasztása 

 
Egy terület nevére kattintva a képernyő jobb oldalán a hozzá tartozó homogén adatkörök listája 
lesz látható, éves illetve évközi bontásban.  
 
Amennyiben nem ismert, hogy egy adatkör mely téma alá van besorolva, lehetőség van a 
képernyő jobb felső sarkában található kereső mező segítségével megtalálni a keresett kifejezést, 
ehhez be kell gépelni a keresett szót vagy szótöredéket, majd a keresés gombra kattintva 
megjelenik az egyező adatkörök listája. 
Lehetőség van több kifejezés szerinti keresésre is, ebben az esetben ezeket szóközzel elválasztva 
egymás után kell a kereső mezőbe beírni. Ekkor a keresés eredményeként azok az adatkörök 
kerülnek listázásra, melyeknél a kereső mezőbe beírt összes szóra egyezés áll fenn. 
Helyettesítő karaktereket használata nem lehetséges. 
 
Egy keresési példa: 
Ha olyan adatkört keres, melyben nemek szerinti népességadatok találhatóak, területre lebontva, 
akkor írja a ’népesség nem terület’ szavakat a keresőbe. 
 
A listában a következő információk jelennek meg minden adatkörhöz: 

 az adatkör megnevezése 
 az adatkörhöz tartozó vonatkozási kör megnevezése 
 milyen időintervallumra vonatkoznak az adatok 
 milyen csoportosítások, dimenziók szerint részletezhetők az adatok 

 
Az adatkör nevére kattintva az elemzés előtét képernyője jelenik meg, ahol lehetőség van az 
alapértelmezett beállítások módosítására. 
 
A képernyőről a Vissza gomb segítségével lehet az előző képernyőre navigálni. 
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2 AZ ELŐTÉT KÉPERNYŐ 

Miután kiválasztásra került az elemzés alapjául szolgáló adatkör, az előtét képernyő jelenik meg.  
Ez a képernyő szolgál arra, hogy össze lehessen állítani a táblázat kiindulási nézetét, beállítani a 
táblázat dimenzióinak és mutatóinak látható elemkészletét, elrendezését. Ezek a beállítások 
később bármikor megváltoztathatók. 
A táblázat megjelenítéséhez mindenképp ki kell választanunk legalább egy mutatót. 
  
A képernyő két részre osztható:  

- bal oldalon található a Szűrő, mely a mellette lévő gombbal elrejthető. A szűrő részletes 
leírása a 3. 1 pontban található. 

- jobb oldalt a mutatók kiválasztását segítő panel helyezkedik el. 
 

 
3. ábra: Előtét képernyő 

 
Egyes adatkörhöz tartozhat egy, a könnyebb értelmezést segítő általános leírás, melyről a 
Mutatók fülre vagy a Tovább a mutatók kiválasztásához gombra kattintva lehet a 
Mutatóválasztó ablakba jutni. 

 
Mutató kiválasztása a mutató előtt található jelölőnégyzet segítségével vagy az összes mutató 
kiválasztása a jobb alsó sarokban található Mind feliratú gombbal történhet. A Törlés gomb törli 
az aktuális kiválasztást. 
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Egyes adatköröknél a mutatók nagy száma miatt a kiválasztást segítendő, úgynevezett mutató 
hierarchiák lettek kialakítva, melyek a logikailag összetartozó mutatókat fogják össze. A mutató 
hierarchiák elemei a megnevezés mellett balra található + és – gombokkal jeleníthetők vagy 
rejthetők el. A mutatócsoport előtt található jelölőnégyzetre kattintva a csoportba tartozó összes 
mutató kijelölésre kerül. 
 
A mutatók megnevezése mellett jobb oldalt található kérdőjel ikonra vagy a Mutató definíciók 
fülre kattintva megjelenik a mutató általános leírása, melyről a Mutatók fülre kattintva lehet 
visszajutni a mutatóválasztás ablakba. 

  
A Módszertan fülre kattintva egy új ablak jelenik mely az adott szakstatisztika tartalmi 
szerkezetéről, fogalmairól, az adatelőállítás folyamatáról és az adatgyűjtés során felhasznált 
adatforrásokról szolgáltat információkat. 
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3 A TÁBLÁZAT 

Az előtét képernyőn a Megnyitás gombra kattintva jelenik meg az elemző felület, ahol a 
tényleges adatok megjelenítése történik. 3 fő részből áll; 1- Szűrő, 2. Táblázat, 3- Menü 
 

 
4. ábra: 1- Szűrő, 2- Táblázat, 3- Menü 

3.1 A szűrő 
 
A Szűrőben lehet összeállítani a táblázat megjelenését, mely dimenziók kerüljenek a táblázat 
sorába vagy oszlopába, milyen sorrendben, ill. mely dimenzió elemek és mutatók legyenek 
láthatóak. 
 
A szűrő három részre tagolható. Ezek felülről lefelé: 

 Oszlop: a táblázat oszlopában helyet foglaló dimenziókat mutatja 
 Sor: a táblázat sorában helyet foglaló dimenziókat mutatja 
 Lap: a lapon lévő dimenziókat mutatja 

 
A Szűrő a jobb oldalán lévő gombbal elrejthető. 

3.1.1 Mutató és dimenzió elemek kiválasztása, táblázat elrendezésének megváltoztatása 

A megjelenítendő mutató és dimenzió elemek kiválasztása a nevükre kattintva végezhető el.  
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5. ábra 

 
Az Elemek kiválasztása menüpontra kattintva, a megjelenő ablakban különböző szűrő funkciók 
teszik egyszerűvé a megjeleníteni kívánt elemek kiválasztását: 
 
Elemek: Segítségével a dimenzió megnevezése előtt található jelölőnégyzetre kattintva 
elemenként van lehetőség megmondani, hogy mely dimenzióelem legyen látható. A lapon lévő 
dimenzióknál (mivel itt csak egy elem választható)  rádió gombok láthatók. A további füleken 
található szűrési műveletek végrehajtása után mindig erre a kiinduló nézetre kerülünk vissza, ahol 
a kiválasztott elemeken tovább finomíthatunk. 
 
 A Törlés gombbal az aktuális kijelölést törölhetjük. A Mégse gombbal semmissé tehetjük a 
változtatást, az OK gombbal pedig jóváhagyjuk.  
 
 
 
. 
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6. ábra: Elem kiválasztása a Szűrőben 

 
Keres: A kereső mezőbe beírt szótöredékkel megegyező dimenzióelemeket jeleníti meg. 
A keresést a szintek előtt található jelölőnégyzetek segítségével korlátozni lehet egy vagy több 
szintre. A Hozzáadás a listához opció segítségével a találatokat az aktuálisan látható elemekhez 
lehet hozzáfűzni. Ha ez az opció nincs bejelölve, akkor az előző kiválasztás elvész és csak az új 
találatok lesznek kijelölve. 
 
Például: 
Ha egy Terület dimenzió esetén szeretné a kiválasztott települések mellé a dunántúli régiókat is 
hozzáadni, akkor a keresőmezőbe be kell írni a „dunántúl” szót, csak a Régió szint melletti 
jelölőnégyzetet kell kiválasztani, valamint be kell pipálni a Hozzáadás a listához 
jelölőnégyzetet. 
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7. ábra: Megnevezés alapú keresés 

 
Szintek: Lehetőség van egy vagy több hierarchiaszint elemeinek kiválasztására a szintek 
megnevezése előtt található jelölőnégyzetek segítségével. A Hozzáadás a listához opció 
segítségével a találatokat az aktuálisan látható elemekhez lehet hozzáfűzni. Ha ez az opció nincs 
bejelölve, akkor az előző kiválasztás elvész és csak az új találatok lesznek kijelölve. 
 
Például: 
Ha a táblázatban csak Magyarország megyéit szeretnénk látni, akkor egyedül a Megye melletti 
jelölőnégyzetet kell bepipálnunk. A Hozzáadás a listához jelölőnégyzet is legyen üres. 
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8. ábra: Szint szerinti kiválasztás 

 
Család: Egy dimenzió elemei hierarchikus viszonyban állnak egymással, minden 
dimenzióelemnek lehet szülője, gyermekei, leszármazottai. Család szerinti kiválasztáshoz először 
be kell írni a keresőmezőbe azt az elemet, amelyn alapján a keresés történni fog. Begépelés 
közben az alkalmazás mutatja a lehetséges elemek listáját. Nem csak szó eleji, hanem bármilyen 
egyezőséget vizsgál a program. 
A dimenzióelem családjának kiválasztásához ötféle mód közül választhatunk, melyeket 
tetszőlegesen kombinálhatunk: 

 Szülő: a kiválasztott elem szülő elemét választja ki. 
Például egy időszak hierarchiában, ahol évek és az évek alatt hónapok vannak a ’2000. 
év április’ elem szülője a 2000. év. 

 Önmaga: a kiválasztott elemet jelöli ki. 
 Teljes család: a kiinduló elem szüleinek (egészen a fa gyökeréig), valamint az elem teljes 

leszármazottainak kiválasztása, beleértve magát az elemet is. 
Például egy időszak hierarchiában, ahol évek, félévek, negyedévek, és ez alatt hónapok 
vannak, a ’2000. év első félév’ elem teljes családja: 2000. év, 2000. év első félév, 
2000. év első negyedév, 2000. év második negyedév, valamint a negyedévek 
hónapjai. 

 Leszármazottak: a kiválasztott elem gyermekeit választja ki. 
Például egy időszak hierarchiában, ahol évek, negyedévek és a negyedévek alatt 
hónapok vannak a ’2000. év’ leszármazottai kiválasztja a 2000. év első és második 
félévét. Az első félév leszármazottai kiválasztja az első és második negyedévet. 
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 Utolsó leszármazottak: a leszármazottak közül csak a legalsó hierarchiaszinten lévőket 
választja ki.  

Például egy időszak hierarchiában, ahol évek, félévek, negyedévek és hónapok vannak 
a ’2000. év’ utolsó leszármazottai kiválasztja az összes 2000. évi hónapot. 
 

A Hozzáadás a listához opció segítségével a találatokat az aktuálisan látható elemekhez lehet 
hozzáfűzni. Ha ez az opció nincs bejelölve, akkor az előző kiválasztás elvész és csak az új 
találatok lesznek kijelölve. 
 

 
9. ábra: Család alapú keresés 

 
Ismérvek: Egyes dimenziók elemei (például a települések a területi statisztikai adatoknál) 
rendelkeznek úgynevezett csoportosító ismérvekkel, melyek szerint az elemeket kategorizálni 
lehet.  
Például egy településnél ilyen ismérv lehet, hogy melyik üdülőkörzethez, vagy melyik megyébe 
tartozik.  
 
A bal felső legördülő menüben lehet kiválasztani az ismérv típusát (megye, üdülőkörzet, stb.), a 
mellette lévő legördülő menüben pedig az értékét lehet megadni (Baranya megye, Balaton, …). A 
kiválasztott ismérvet a jobb oldalt lévő „Hozzáadás” ikonnal lehet hozzáadni a listához.  
A kiválasztó gombok alatt helyezkedik el az ismérvek alapján összeállított keresési lista, ami 
alapján az elemek  kiválasztása történik. Mindegyik mellett található egy Törlés gomb, mellyel 
az ismérvet eltávolíthatjuk a keresési listából. 
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A felsorolt ismérvekkel szűkítjük a találatokat, vagyis a kijelölt dimenzió elemeknek minden 
ismérv típusnál a megadott értékkel rendelkeznie kell. Egy ismérv típusból több elem is 
kiválasztható. Ekkor olyan dimenzió elemek lesznek kijelölve, melyek legalább az egyik 
ismérvre illeszkednek.  
Például, ha az ismérv lista a következő: 
 

Jogállás típusa:  Város 
Megye:   Vas megye 
   Baranya megye 
 

, akkor a Vas megyében és Baranya megyében található városok lesznek kiválasztva. 
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3.2 A táblázat 
A táblázat szolgál az elemzési adatok megjelenítésére. A bal felső sarokban a homogén adatkör 
legutóbbi frissítésének dátuma olvasható, év.hónap.nap. formában. Amennyiben a legutóbbi 
frissítés dátuma nem áll rendelkezésre, azt egy ’-’ jel jelzi. A sorok illetve oszlopok előtt egy 
fejléc található, ahol a dimenziók és a kiválasztott dimenzió elemek, valamint a táblázatban 
szereplő mutatók szerepelnek.  
 
Minden dimenzió megnevezése előtt megtalálhatóak a Szűrőben is fellelhető gombok, melyek 
segítségével innen is át lehet rendezni táblázatunkat, illetve a dimenzió nevére kattintva a Szűrő 
elemkiválasztó nézete jelenik meg, ahol a kiválasztott elemeket lehet módosítani. 

3.2.1 Rendezés 

A táblázaton a dimenzió nevére kattintvalehetséges az elemeket lehet abc szerinti növekvő, 
csökkenő vagy alapértelmezett sorrendbe rendezni. A táblázat név szerinti rendezése egyidejűleg 
csak egy dimenzió mentén történhet.  
Ha a táblázat oszlopában található mutató, akkor azok érték szerint is rendezhetők. 

3.2.2 Részletezés 

Azon dimenzió elemeknél, melyekhez csoportosító ismérvek vannak rendelve, megtekinthető egy 
részletező leírás, mely összefoglalja, hogy az adott elem milyen ismérvek szerint lett 
csoportosítva. Ezeket az elemeket a név meletti  ikon jelzi. Az egeret az ikon fölé húzva egy 
buborékban olvashatóak az elem részletei. 

3.2.3 Funkció gombok 

A bal felső sarokban a frissítés dátuma alatt különféle funkció gombok találhatóak, melyekkel a 
táblázat megjelenítési formája változtatható: 
 

 /  Lefúrás elemenként/szintenként: Ezen kétállású gomb segítségével lehet a hierarchia 
kibontási tulajdonságot állítani. Alapállapotban azon elemek mellett, melyek rendelkeznek 
gyerekekkel (tovább bontható a hierarchia) egy kék plusz  vagy mínusz  gomb jelenik meg, 
attól függően, hogy a hierarchia ki van bontva vagy nincs. Ezekkel a gombokkal csak egyesével 
lehet az elemeket kibontani, illetve a kibontást megszüntetni. A funkció gomb segítségével át 
lehet váltani egy másik módba piros plusz  és mínusz  gomb, mellyel a kibontás az adott 
szint összes elemére érvényesül. 
 
Tehát például ha egy olyan elemzést vizsgálunk, ahol a táblázat sorában az évek szerepelnek, de 
szeretnénk minden év alatt a hónapokat is megjeleníteni, akkor ennek legegyszerűbb módja, ha 
nézetet váltunk (piros gombok). Így nem kell egyesével lenyitogatni az éveket, hanem egy évet 
lenyitva, az összes év lenyílik. 
 

 Hierarchiaszintek megjelenítése: Minden dimenzió elem a dimenzió egy hierarchia 
szintjén helyezkedik el. Ezzel a gombbal a dimenzió elemek felett illetve mellett a hozzá tartozó 
hierarchia szintek neve is megjeleníthető. 
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 Üres sorok, oszlopok elnyomása: A táblázat tartalmazhat olyan sorokat illetve oszlopkat, 
ahol egyetlen egy adat sem áll rendelkezésre. Ezen sorok és oszlopok eltüntetését végzi ez a 
gomb, vagyis csak az „értékes” elemek jelennek meg. 
 

 Sor-Oszlop felcserélése: Ezzel a gombbal egyszerűen fel lehet cserélni a táblázat sorait az 
oszlopokkal.  
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3.3 A menü 
A táblázat felett lévő eszközsoron elhelyezkedő gombokkal különféle funkciók érhetőek el. 

3.3.1 Táblázat mentése 

 Az aktuális táblázatot el lehet menteni a saját számítógépre az elemzés későbbi 
folytatása, megtekintése miatt. A gombra kattintva a böngésző mentés ablaka ugrik fel. A mentés 
egyedi formátummal rendelkezik, mely csak az alkalmazás számára hasznos, más alkalmazással 
nem megnyitható. A mentett fájl kiterjesztése .ssq. 

3.3.2 Elmentett táblázat megnyitása  

 A fenti módon elmentett táblázatok nyithatók meg ezzel a gombbal. A Tallózás… / 
Browse… gomb segítségével kiválaszthatjuk a fájlrendszerről, melyik lekérdezést szeretnénk 
megnyitni. Amennyiben az elemzés az aktuálistól eltérő homogén adatkörhöz tartozik, egy 
figyelmeztető szöveget kapunk, hogy valóban meg szeretnénk-e nyitni. Ilyen esetben a megnyitás 
hosszabb időt vehet igénybe. 
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10. ábra: Lekérdezés betöltése 

 
A megnyitást követően a mentett táblázat megjelenik a képernyőn.  
Megjegyzés: Egy elmentett táblázatot lehetőség van a kezdő képernyőről is megnyitni a  
ikon segítségével. 
 

3.3.3 Térkép 

 Egy homogén adatkörhöz tartozhatnak a témakörhöz kapcsolódó interaktív térképek, 
melyek az adatokat Magyarország területeire lebontva, vizuálisan (érték alapján eltérő 
színezéssel) jelenítik meg. 
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11. ábra: Térkép választás 

 
A beúszó ablakban ki kell választani a megjelenítendő térképet a nevére kattintva. A név mögötti 
zárójelben az látható, hogy melyik évre vonatkoznak térképi adatok, és milyen területi bontásban. 
A térkép új ablakban nyílik meg. 

3.3.4 Grafikon 

 Lehetőség van a táblázat adatait grafikon formájában megjeleníteni. A grafikon a 
táblázat felett jelenik meg, és mindig a tábla aktuális állását mutatja1.  
 

                                                             
1 Grafikon mutatása mellett a Szűrőbeli változtatások több időt vehetnek igénybe. 
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12. ábra: Grafikonok 

 
Egy grafikonon csak két tengelyen (két dimenzióban) lehet ábrázolni az adatokat, ezért ha a 
táblázatban több dimenzió is szerepel, a tengelyeken a sorban és oszlopban lévő dimenziók közül 
csak az utolsók fognak szerepelni. 
 
A fenti legördülő menüvel különféle grafikon típusok közül lehet választani, melyek az OK 
gomb megnyomása után jelennek meg.  

3.3.5 PDF export 

 A táblázat adatai exportálhatók PDF formátumba. Egy beúszó ablakban be lehet állítani a 
papírméretet, valamint hogy álló, vagy fekvő tájolásban jelenjen meg a táblázat. Amennyiben a 
grafikon is be van kapcsolva, az is exportálásra kerül. Ebben az esetben eldönthető, hogy a 
grafikon a táblázat előtt külön lapon, vagy a táblázattal egy lapon jelenjen-e meg. 
 
A széles táblázatokat, melyek nem férnek ki egy lapra, az oszlopok mentén tördeli a program. 
Tehát a táblát függőleges szeletekre vágja, és a szeleteket egymás alá helyezi el. Minden egyes 
szelet külön lapon kezdődik. 
 



Tájékoztatási adatbázis  Felhasználói kézikönyv 
 

  21/22 

3.3.6 Excel export 

 A táblázat adatai exportálhatók Microsoft Excel formátumba, így azokon további tetszés 
szerinti műveletek végezhetők. Amennyiben a diagram látható, az is belekerül kép formájában az 
Excel állományba. 

3.3.7 Módszertan 

 A gombra kattintva egy külön ablakban nyílik meg a homogén adatkörhöz rendelt 
szakstatisztikához tartozó módszertani leírás, ugyanúgy, ahogy az előtét képernyőn (Hiba! A 
hivatkozási forrás nem található.). Részletesebb információkat tudhatunk meg a szakstatisztika 
tartalmi szerkezetéről, ismerteti a szakstatisztikán belül használt fogalmakat, az adat előállítás 
folyamatát és az adatgyűjtés során felhasznált adatforrásokat. 
A módszertani dokumentáció a KSH Portálról is elérhető. 
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4 FOGALMAK 

4.1 Homogén adatkör 

 
Egy adott témán belül azon mutatók által meghatározott adatkör, melyek a megfigyelési egység 
egymással kapcsolatban lévő tulajdonságaira vonatkoznak, vonatkozási körük, alkalmazott 
csoportosításaik, osztályozásaik azonosak, és időben összehasonlíthatók. 

4.2 Vonatkozási kör 

 
A megfigyelési egységek meghatározott kritériumokkal behatárolt sokasága, amelyre az adott 
megfigyelés, feldolgozás, illetve adatközlés kiterjed. 

4.3 Dimenzió 

 
Az idő ismérvet, valamint az osztályozási, illetve csoportosítási ismérveket magában foglaló, az 
adattárházban használatos gyűjtőfogalom. Szempont, ami szerint a mutató lekérdezhető. 

4.4 Mutató 

 
Valamely rendszeresen ismétlődő társadalmi, gazdasági jelenség statisztikai ábrázolására 
szolgáló mérőszám. 

4.5 Időtartomány 

 
Az időtartomány megadja azt az idő intervallumot, melyre az összehasonlító statisztikai adatok 
rendelkezésre állnak. 
 

4.6 Lap 

 
A lapon lévő dimenziók a táblázatban közvetlenül nem jelennek meg, de a táblázat adataira 
befolyással bírnak. Egy lapon lévő dimenzióból kiválasztható pontosan egy elem, amely mentén 
az adatokat szűrjük. 
Tehát például: ha az Időszak dimenzió a lapon található, és ebből a 2004-es évet kiválasztjuk, 
akkor a táblázatban csak a 2004-es évre vonatkozó adatok fognak megjelenni. 
 


