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Beszámoló az MTA Statisztikai és Jövõkutatási Tu-
dományos Bizottsága Statisztikai Tudományos Albi-

zottságának 2013. október 1-jén tartott ülésérõl 

Az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tu-
dományos Bizottságának Statisztikai Tudomá-
nyos Albizottsága (STAB) 2013. októberben 
tartotta harmadik ülését. Első napirendi pont-
ként, egyhangú nyílt szavazással a STAB tag-
jai közé választotta Poór Juditot, Rózsa Dávi-
dot, Vigh Juditot és Vereczkei Zoltánt. 

Ezután az elnöklő Hunyadi László röviden 
beszámolt a Bernoulli Társaság budapesti kon-
ferenciájáról, Kovács Péter pedig a Nemzetkö-
zi Statisztikai Intézet (ISI) Hongkongban tar-
tott világkongresszusáról. Sándorné Kriszt Éva 
ismertette a statisztika nyelvi kérdéseivel fog-
lalkozó STAB-munkacsoport 2013 nyarán 
végzett tevékenységét és további terveit, majd 
az elnök röviden tájékoztatta a tagságot Hajdu 
Ottó sikeres MTA doktori védéséről. Ennek 
kapcsán Rudas Tamás felvetette, több jelét ta-
pasztalta annak, hogy sokan a statisztikát le-
szűkítve, csupán a társadalmi-gazdasági al-
kalmazásokat és a hivatalos statisztikát tekin-
tetbe véve értelmezik, holott az dinamikusan 
fejlődik, a tudomány s a napi élet egyre több 
területén nyer alkalmazása „polgárjogot”. 
Ezért javasolta, hogy a statisztika szélesebb 
körű értelmezése az albizottság egy külön ülé-
sének témája legyen.  

Második napirendi pont a statisztikai jár-
tasság volt. „A statisztikai jártasság megköze-
lítése, modelljei” című bevezető előadásában 
Kovács Péter bemutatta a statisztikai jártasság 
komplex alapmodelljeit, a felsőoktatás lehet-
séges szerepét a statisztikai jártasság fejleszté-
sében, illetve az ISI Nemzetközi Statisztikai 

Jártassági Projektjét (International Statistical 
Literacy Project – ISLP). Az előadáshoz Szi-
lágyi György „Elméleti és gyakorlati megfon-
tolások a statisztikai jártasságról” címmel tar-
tott korreferátumot, amelyben egyebek között 
a statisztikai jártasság fogalmát járta körül, és 
ismertetett egy, a jártasság lehetséges mérésére 
vonatkozó kísérletet. Korreferátumában vitába 
szállt az általa „mutatófetisizmusnak” hívott 
jelenséggel. 

Ezt követően vita indult az elhangzottak-
ról. Szóba került a statisztika mint tudomány 
és mint gyakorlati tevékenység értelmezése, 
illetve a statisztikai jártasság viszonya más 
szakterületeken való jártasságokhoz. Többek 
részéről kérdésként fogalmazódott meg, hogy 
vajon a fontosabb adatok, információk isme-
rete, birtoklása tekintendő-e jártasságnak, és 
annak erősítése kikre (a statisztikusokra, az 
alkalmazókra vagy a napi emberekre) vonat-
koztatva fontos törekvés. Ugyancsak felme-
rült az oktatás – és nem csak a felsőoktatás – 
szerepe, valamint az, hogy a statisztikai jár-
tasság fokozása milyen „árukapcsolásokkal”, 
más jártasságokkal való együttes fejlesztéssel 
valósítható meg. Végezetül az egybegyűltek a 
Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Sta-
tisztikai Társaság, illetve a Szegedi Tudo-
mányegyetem azon rendezvényeiről kaptak 
tájékoztatást, amik a statisztikai kultúra fej-
lesztését és a statisztika népszerűsítését szol-
gálják. A vitát összefoglaló elnök kérdésére, 
hogy „… mit tehet a testület a statisztikai jár-
tasság fokozása érdekében?” az a válasz fo-
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galmazódott meg, hogy a STAB sokat tesz e 
cél elérésért részben azzal, hogy a témát na-
pirenden tartja, részben pedig azzal, hogy tit-
kára személyesen is részt vesz az ISI ezzel 
foglalkozó munkacsoportjában, és „mozgat-
ja” a hazai oktatás ilyen célú kezdeményezé-
seit. Szükség volna azonban még más szer-
vek aktív közreműködésére és különböző 
szervezetek összefogására is. 

Harmadik napirendi pontként Tóthfalusi 
László, a Semmelweis Egyetem docense tar-
tott előadást „A statisztika alkalmazása a 
gyógyszerkutatásokban” címmel, ami illesz-
kedett a STAB-nak ahhoz a hosszú távú cél-
kitűzéséhez, hogy tagjainak bemutassa a sta-

tisztika alkalmazását különféle tudományte-
rületeken.   

Az ülés zárásaként az elnök felhívta a tag-
ság figyelmét az MTA Statisztikai és Jövőku-
tatási Tudományos Bizottságának 2013. no-
vember 18-ai, a Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából szervezett ünnepi rendezvényére.  

Hunyadi László 
egyetemi tanár 
E-mail: hunyadi44@gmail.com  

Kovács Péter, 
a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egye-

temi docense 
E-mail: pepe@eco.u-szeged.hu  

Beszámoló a Magyar Statisztikai Társaság  
Statisztikatörténeti Szakosztályának  
2013. június 6-ai szakmai üléséről 

A Magyar Statisztikai Társaság (MST) 
Statisztikatörténeti Szakosztályának 2013. jú-
nius 6-ai szakmai ülésén először dr. Lakatos 
Miklós, a szakosztály titkára köszöntötte a 
résztvevőket. Elmondta, hogy az ülés prog-
ramjában szereplő előadások témái kiegészítik 
egymást: a hallgatóság először a Magyar Ki-
rályság etnikai szerkezetének alakulásáról, 
majd ugorván az időben, a Magyarországon és 
a szomszéd országokban 2011-ben tartott nép-
számlálások nemzetiségekkel kapcsolatos 
eredményeiről, a Kárpát-medencei magyarság 
számának alakulásáról kap történeti áttekin-
tést.  

A titkár megnyitóját követően dr. Faragó 
Tamás, a szakosztály elnöke „A Magyar Ki-
rályság etnikai szerkezete a középkortól a XX. 
század elejéig a történeti statisztikai adatok 
tükrében” címmel tartott előadást. Először az 

etnikum-etnicitás-identifikáció fogalmáról be-
szélt. Történeti példákat hozott az etnocentri-
kus múltfelfogás elveiről, melynek lényeges 
részei az egyes etnikumok eredetmítoszai, 
hőstettei, hanyatlás- és felemelkedésstációi, az 
etnikumhoz tartozó értelmiség (költők, írók) 
kiemelkedő szerepe a múltfelfogás alakításá-
ban. Az előadó hangsúlyozta, hogy a nemzet 
szó eredete Magyarországon a középkorra te-
kint vissza, amikor többnyire a latin „natio, 
nationes” kifejezést használták. A „natio” szó 
az egy uralkodó alá tartozó, földbirtokkal ren-
delkező, fegyverforgatásra jogosult nemes 
emberek összességét jelentette, így a nem ne-
mesek egészen a reformkorig nem tartoztak 
bele a nemzet fogalmába. A középkor embere 
egészen másként definiálta hovatartozását, 
mint az újkorban élők. A középkori öndefiní-
ció sorrendjében első helyen szerepelt az, 




