
Az EU-INFO Statisztikai Szolgálat az
Eurostat támogatásával mûködik a Köz-
ponti Statisztikai Hivatalban. Célja, hogy
szakemberek segítségével válaszolja meg
az EU-val kapcsolatos adatokra, mód-
szertani vagy technikai információkra
irányuló kérdéseket. 
Az információszolgáltatás egyik fõ esz-
köze az Eurostat honlapján elérhetõ több
mint 300 millió statisztikai adat. Ez a vi-
lágon egyedülálló hatalmas információ-
halmaz bárki számára közvetlenül és in-
gyenesen hozzáférhetõ az ec.europa.eu/
eurostat címen angol, német és francia
nyelven.

Az Eurostat weboldalán a fogalmak
téma szerint, illetve alfabetikus sorrend-
be szervezve érhetõk el, ahol egy-egy té-
ma kiválasztását követõen a program lin-
keket kínál fel az adatbázis megfelelõ
blokkjához, a statikus adattáblákhoz, a
módszertani háttérhez, valamint a témá-
hoz tartozó kiadványokhoz.

Az Eurostat adatbázisa, illetve stati-
kus adattábla-rendszere az alábbi 9 nagy
témakör köré rendezõdik:

· Általános és régiós statisztika
· Gazdaság és pénzügy
· Népesség és szociális körülmények
· Ipar, kereskedelem és szolgáltatás
· Mezõgazdaság, erdõgazdaság 

és halászat
· Külkereskedelem
· Szállítás
· Környezet és energia
· Tudomány és technika

Az adatbázis használatával – a fel-
használói igényekhez alkalmazkodva –
az elérhetõ adatokból saját elképzelés
szerinti, többdimenziós táblák állíthatók
össze, és igény szerinti formátumban
(Excel, CSV, HTML, PC-AXIS, SPSS,
TSV és PDF) tölthetõk le. 

Az Eurostat azonban az adatbázis se-
gítségével összeállítható táblák mellett a
legnépszerûbb témákban úgynevezett
statikus (kész) adattáblákat is elérhetõvé
tett a honlapon. Ezek a felhasználóbarát
módon összeállított, két- vagy háromdi-
menziós táblák grafikonos és térképes
formában is megjeleníthetõk, így az átla-
gos felhasználó számára is könnyen ér-
telmezhetõvé válnak. 
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Az Eurostat a már megjelentetett
vagy megjelenésre váró kiadványait, idõ-
rendi sorrendben, az Eurostat nyitó olda-
láról közvetlenül elérhetõ Tájékoztatási
naptárban (Release calendar) teszi közzé. 

A már megjelent kiadványok a
Publications menüpontból érhetõk el és
tölthetõk le.

Az EU-INFO által nyújtott szolgálta-
tás a www.ksh.hu/nemzetkozi_adatok cí-
men található információkkal válik tel-
jessé, ahol – a felhasználók önálló tájé-
kozódását elõsegítendõ – az alábbiak ér-
hetõk el: 

1. az Eurostattól
átvett, azzal
ö s s z h a n g b a n
frissülõ, magyar
nyelvre fordított
statikus táblák,
melyek listája
f o l y a m a t o s a n
bõvül. A tábláza-
tokhoz rövid ma-
gyarázatok is
tartoznak, segít-
ve ezzel a muta-
tók hátterének,
számítási módjá-
nak megértését.

2. gazdag linkgyûjtemény, ami az
Eurostat, valamint a nemzetközi szer-
vezetek oldalaira vezet, ahol használati
útmutatókkal, módszertani ismeretek-
kel és további hivatkozásokkal segítik a
felhasználót az uniós és egyéb nemzet-
közi adatok értelmezésében.

3. az Európai Unió területi különbsége-
it számos témában, szemléletesen il-

lusztráló interaktív térképek, melyek
bemutatják a földrész országainak és
régióinak (az EU-27 és az EFTA és to-
vábbi országok) legfontosabb társadal-
mi-gazdasági változóit. 

Az EU-INFO szolgálat munkatársai
e-mailben, telefonon és személyesen el-
érhetõk, magyar és angol nyelven várják
az érdeklõdõk megkereséseit, melyekre
igyekeznek rövid határidõvel – általában
1 munkanap alatt – válaszolni.

A szolgáltatás mindenki számára in-
gyenes.

Az EU-INFO Statisztikai Szolgálatról
részletesebben www.ksh.hu/euinfo olda-
lakon tájékozódhat, vagy keressen min-
ket:

Telefonon: +36-(1)-345-6797
Telefaxon: +36-(1)-345-6788

e-mailen: euinfo@ksh.hu
és a Facebook-on!

Személyesen is találkozhat velünk az idei
Könyvhéten, a Vörösmarty téren. Keresse
a Központi Statisztikai Hivatal pavilon-
ját! ■
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