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KÖSZÖNTO

2010. májusában jeles ünnepet ül a magyar tudomány s ezen belül a 

statisztika tudománya. 150 évvel ezelõtt, alig 35 évvel a Magyar Tudományos 

Akadémia megalakulása után, 1860. május 7-én, Csengery Antal rt. 

indítványára létrehozták a Statisztikai Bizottmányt, bizottmányi elnökül  

választva Gr. Dessewffy Emilt, a bizottmányi tollvivõ és szerkesztõ pedig 

Hunfalvy János, a magyar statisztika késõbbi kiemelkedõ személyisége lett.

A megalakulás körülményeinek tanulmányozása, a kort jellemzõ 

statisztikai-tudományos dokumentumok megismerése – amire jelen 

kiadvány révén a Tisztelt Olvasónak is lehetõsége lesz – meggyõz bennünket, 

a XXI. század statisztikusait és tudósait arról, hogy a nagy elõdök bölcsessége 

idõtlen, örök érvényû, a mindenkori konkrét feltételekhez adaptálva 

útmutatatásaik nélkülözhetetlenek. Exponenciálisan gyorsuló világunkban 

nyomatékosan hangsúlyt kell adni ennek, hiszen hajlamosak vagyunk a 

régmúlt tanulságait figyelmen kívül hagyni, nagyvonalúan eltekinteni 

azoktól – mondván, nem a mai viszonyok között születtek.

A statisztika igazi szerepének, küldetésének nagyon szép példáját 

érzékelhetjük az 1860-as Statisztikai Közlemény bevezetõjében, amely szerint 

a statisztika ,,a haza mindenoldalú megismertetése” [...] ,,egyik fontos ága a 

honismeretnek a jelen statisticai viszonyai kitisztázása”, a népesség, ipar, 

kereskedelem, gazdaság, pénzügy, közoktatás és mûveltség területeinek 

vizsgálata.

A statisztikai törvényszerûségek ismeretében kell a jelen döntéseit 

meghozni – napjaink gyakran hangoztatott követelménye, gondjaink, 

problémáink nem kis mértékben abból származnak, hogy a döntéshozók nem 

építenek a múlt és jelen statisztikai törvényszerûségeibõl levezethetõ tartós 

tendenciákra, a jövõre vonatkozó döntéseket a jelen feltételrendszerére 

alapozva hozzák meg. Mondjuk, ez korunk követelménye – de ugyanez az 

intelem fogalmazódik meg az 1860-as alapítói üzenetben. ,,Míg tehát ekkép 

tudományosan kezelve egyfelül magasb természeti törvények felismerésére 

vezet, másfelõl a státusférfiúnak vezérpontokat szolgáltat a társadalom 

mindennemû érdekei pontosb felismerésére és kifejtésére.”

Az üzenet egyértelmû, a statisztika szerepének és jelentõségének tömör 

megfogalmazása példaszerû.

Gyakran esik szó a tudomány nemzeti jellegérõl, a nemzeti érdekeket 

szolgáló tudományos és gyakorlati tevékenységrõl. A statisztika kapcsolódása 

3



e kérdéskörhöz közvetlen, már az 1860-as megalakuláskor egyértelmûen 

megfogalmazódott, amikor a Statisztikai Bizottmány létrehozását tárgyaló 

osztályülésen Csengery Antal akadémikus kiemelte: ,,a hazai statisztika 

megteremtése éppen úgy nem várható idegen kezektõl mint egy hazai 

történelem megteremtése sem.” [...] ,,s jó akarat mellett is a számok homályos 

adatok maradván, melyek a hazai körülmények egészletes ismerete hiával, 

lélek és kellõ jelentés nélkül szûkölködnek.”

A statisztika nem egyszerûen adattömeg, nem csak módszertan és technika 

– hanem a nemzet, haza javára végzett feltáró, összefüggéseket és 

tendenciákat kimutató tudományos tevékenység. S mindezeken túl egyfajta 

filozófia, életfelfogás és életszemlélet, amely a valóság objektív tényeinek, 

jelenségeinek, folyamatainak és össszefüggéseinek emberek javát szolgáló 

felismerésére épül, amely olyannak láttatja a világot, amilyen az a maga 

valóságában – ugyanakkor megmutatja az elõre vezetõ utat is, felvázolja a 

lehetséges stratégiai variánsokat. Ez az értelmezés napjainkban, az egyre 

bonyolultabbá váló világban, az embereket beborító függõségi háló egyre 

sûrûbbé válásával fokozott jelentõséget kap. Eligazodási pontokat, 

,,vezérpontokat” ad.

A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottsága 150 éves 

jubileumának idõszakát joggal tekinthetjük a statisztika tömegméretû 

elterjedése idõszakának, olyan idõszaknak, amikor a statisztika az általános 

mûveltség és érdeklõdés részévé vált, amikor a statisztikai információk az 

emberek legszélesebb rétegeihez jutnak el. Ez az örömteli esemény nagy 

felelõsséget is ró napjaink statisztikai tudományának mûvelõire és gyakorlati 

alkalmazóira. Az etika, a korrektség, az adatok mögötti valós tartalom 

megvilágítása, a statisztikai információk helyes értelmezési feltételeinek 

megteremtése – sok más egyébbel együtt – a szakemberek elõtt álló feladat és 

követelmény.

Tisztelt Olvasó! Jubileumi emlékkiadványunk képet ad a múltról, a nagy 

elõdökrõl – ugyanakkor erõt, hitet és önbizalmat napjaink feladatainak 

megoldásához. Köszönet érte a Központi Statisztikai Hivatalnak, a hivatal 

könyvtárának, vezetõinek és munkatársainak s mindazoknak, akik 

hozzájárultak e  kiadvány elkészültéhez és megjelentetéséhez.

Budapest, 2010. április 24.
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Statisztikai Bizottság elnöke



ELOSZÓ

A megalakulásának 150. évfordulóját ünneplõ Statisztikai Bizottság 
Csengery Antal indítványára 1860-ban jött létre a Magyar Tudományos 
Akadémián.

A Statisztikai Bizottság 19. századi megalakulását megelõzõen a hazai 
statisztikai tudományos gondolkodásnak komoly elõzményei voltak.

A statisztikai adatok rendszeres áttekintését, értékelését már a 19. század 
elõtt is igényelte a központi irányítás.

Bár a statisztikák kezdetben jószerint az adók behajtásához kötõdtek 
szorosan, de már a 18. században, az Osztrák–Magyar Monarchia idején egyre 
nagyobb teljességre törekvõ népességi összeírások, mint pl. az 1785–87. évi, II. 
József által elrendelt népszámlálás, jelzik a statisztikák készítésének 
szükségességét.

Az önálló statisztikai szervezet létrehozásának gondolata az 1844-es 
pozsonyi országgyûlésen merült fel elõször.

Ennek alapjait a magyar szabadságharc idején, 1848-ban rakták le, amikor 
is a Belügyminisztérium keretében Fényes Elek vezetésével megalakult, de 
csak rövid ideig mûködött a hivatalos magyar statisztikai szolgálat Országos 
Statisztikai Hivatal néven.

A szabadságharc bukása után az adatgyûjtések ismét a bécsi statisztika 
törvényei szerint mûködtek. Magyarország adatai alig jelentek meg az 
osztrák statisztika publikációiban. A központi irányítás viszont aligha 
nélkülözhette a magyar statisztikai adatok rendszeres áttekintését, 
értékelését.

A Statisztikai Bizottság megalakulásával megvalósult az az eszme, amelyet 
Csengery Antal indítványában megfogalmazott, amit az 1861-ben megjelent 
Statisztikai Közlemények 1. kötetének elõszavában Toldy Ferencz titoknok 
tollából olvashatunk: „egy hazai statisztika megteremtése [...] nem várható 
idegen kezektõl.”

Korizmics László és Csengery Antal 1860. május 20-án az Igazgató-
tanácshoz írott levelébõl pedig megismerhetjük a megalakuló Statisztikai 
Bizottság feladatát: ,,gyüjteni, rendezni, megbirálni s más államok adataival is 
egybevetve feldolgozni mindennemû statistikai adatokat, melyek a magyar 
koronához tartozó országok közviszonyaira vonatkoznak; s az ekképp 
feldolgozott adatok füzetenként közrebocsátása által elõkészíteni 
Magyarország lehetõleg hû statistikája megirását.” 

A Statisztikai Bizottság tevékenységét megörökítõ jegyzõkönyvek 
kivonatából megtudhatjuk, hogy a bizottság elsõ ülését 1860. január 9-én 
tartotta, ahol elõször a jegyzõt választották meg, majd az adatgyûjtés forrásait 
és eszközeit vették számba.
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Határozatot hoztak többek között arról, hogy a „bécsi statisztikai hivatal 
felszólítassék a Magyarországra vonatkozó s általa még fel nem dolgozott 
anyakönyvi kimutatások használat végetti átengedésére”, olvashatjuk a 
Statisztikai Bizottság jegyzõkönyvébõl. Az 1861. május 2-ikai ülésen létrejött 
határozatban többek között az fogalmazódott meg, hogy „a magy. tud. 
Akadémia osztályával folytonosan közöltessék, egyszersmind kivonatilag a 
Stat. Közlemények-ben is közzététessék, miszerint az Akadémiának mind a 
közönségnek tudomása legyen a bizottság munkálódásáról”.

Az 1861-es népszámlálási elõkészületekbõl és munkálatokról is 
olvashatunk a Statisztikai Bizottság jegyzõkönyveiben.

A bizottság „1872-ig mint Statisztikai Bizottság mûködött. Ezen idõ alatt 
céltudatos, fáradhatatlan munkálkodásával hazánk közgazdaságának és 
kultúrtörténetének feltárásához rendkívül becses tudománytörténeti anyagot 
gyûjtött, kiadványokat gondozott. Ez a korszak volt a bizottság egyik 
legtevékenyebb korszaka”, olvashatjuk Fráter Jánosné: A Magyar 
Tudományos Akadémia állandó bizottságai 1854–1949 c. tanulmányában, 
mely az MTA kiadásában jelent meg 1974-ben .

A Statisztikai Bizottság szorgalmazója volt az Országos Statisztikai Hivatal 
felállításának. 1867-ben a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi 
Minisztérium hatáskörében Goreve István miniszter Keleti Károlyt kérte fel 
az önálló magyar statisztikai szolgálat létrehozására. Keleti, aki tagja volt a 
Statisztikai Bizottságnak, osztálytanácsosként kezdte meg a hivatalos 
statisztikai szolgálat vezetését. 

A Statisztikai Hivatal létrejöttével átmeneti megtorpanás következett be a 
bizottság tevékenységében, olvashatjuk Fráter Jánosné idézett mûvében. 
„Miután a kormány a hivatalos statisztika ügyét felkarolta, a bizottságnak 
egyik »létoka«, amely ti. adatgyûjtésben állott, megszûnt. Viszont a bizottság 
tevékenységét folytatni kellett abban az irányban, hogy figyelemmel kísérje a 
külföld nemzetgazdasági mûködését, a magyar országgyûlés és kormány 
közgazdasági munkáját.”

A Statisztikai Bizottság mûködése 1874-tõl kezdve nemcsak a statisztika, 
hanem a nemzetgazdaságtan területére is kiterjedt, olvashatjuk Thiring 
Gusztáv: Akadémiánk és a hazai statisztika c. székfoglaló értekezésében is. 
(Az MTA elsõ évszázada II. köt. 29–86. p. Bp. 1928).

A bizottság nevében is megváltozott. Elõbb Közgazdasági és Statisztikai 
Bizottság, 1874-tõl Nemzetgazdasági és Statisztikai Bizottság, illetve 
Statisztikai és Nemzetgazdasági Bizottság, majd Nemzetgazdasági Bizottság  
névvel mûködött tovább.

A bizottság új célkitûzéseit az 1879. évi Akadémiai Almanach rögzíti.
„A Nemzetgazdasági Bizottság feladata általában a nemzetgazdasági 

tudomány fejlõdését és haladását figyelemmel kísérni és ismertetni; 
különösen pedig munkássága körébe felvenni azon fontosabb kérdéseket, 
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amelyek Magyarország nemzetgazdasági fejlõdésére befolyást gyakorolnak, 
végre azon statisztikai adatokat, melyek a magyar koronához tartozó 
országok közgazdasági viszonyaira vonatkoznak, más államok adataival is 
egybevetve feldolgozni, s kibocsátásuk által Magyarország nemzetgazdasági 
fejlõdésének lehetõleg hû ismertetését eszközölni.”

Ez a célkitûzés lényegében 1945-ig változatlan maradt. A II. világháború 
után a Statisztikai/Közgazdasági/Nemzetgazdasági Bizottság nem alakult 
újjá.

Hosszú szünetelés után 1967-ben, a Statisztikai Szemle 1967. 4. sz.-ban 
kapunk hírt arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai 
Bizottsága megalakult. A bizottság 1967. február 22-én tartotta alakuló ülését 
az Akadémia képes termében. Ezen az ülésen Péter György elnök elismerését 
fejezte ki Kenessey Zoltánnak érdemeiért, aki a bizottság újjáalakulásának 
szorgalmazása és megalakulásának elõkészítése érdekében tett erõfeszí-
téseket.

Az újjáalakult Statisztikai Bizottság 1971. február 19-én tartotta elsõ ülését, 
ahol megfogalmazódott, hogy „az Akadémia, valamint a IX. osztály által 
kidolgozott mûködési alapelvnek megfelelõen, a Statisztikai Bizottságot 
tudománypolitikai szervezõ testületnek kell tekinteni, amely felelõs a magyar 
statisztikai tudomány fejlõdéséért”, írja Dányi Dezsõ a Statisztikai Szemle 
1971. évi 4. számában.

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya vezetõségének határozata alapján létrejött Statisztikai Bizottság 
újjáalakulása óta töretlenül tevékenykedik a magyar statisztikatudomány 
fejlesztéséért a Magyar Tudományos Akadémia kötelékén belül, 
megvalósítva Toldy Ferencz 1861-ben a Statisztikai Közleményekben írt 
elõszavában megfogalmazottakat, amennyiben a Magyar Tudományos 
Akadémia minden idõben egyik fõ feladatának a haza mindenoldalú 
megismertetését tekintette.

Budapest, 2010. április 20.
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Dr. Nemes Erzsébet
a KSH Könyvtár fõigazgatója



Desewffy Emil
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*Dessewffy Emil: Parlagi eszmék, igénytelen nézetek, szerénytelen tervek 
a függõ kérdések és az országgyûlése körül. Pest : Landerer és Heckenast, 1843. 
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Forrás: Statistikai Közlemények. 1861. 1. évf. 1. sz. I-IV., 292-295. p.



Korizmics László és Csengery Antal levele 
az Igazgatótanácshoz
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Korizmics László és Csengery Antal levele 
az Igazgatótanácshoz

Alulirottak a „statistikai bizottság” programjának körvonalazása végett 
levén kiküldve, úgy véltek a megbizatásban legczélszerûbben eljárhatni, ha 
munkálatukat egész általánosságban tartva, csupán a felállitandó bizottság 
feladatát határozzák meg s az eszközöket jelölik ki, melyek által e czélt a 
bizottság elérni törekszik, magára a bizottságra hagyván a mûködését illetõ 
részletek megállapítását. 

Ehhez képest a statistikai bizottság feladatáúl tekintik alulirottak: gyüjteni, 
rendezni, megbirálni s más államok adataival is egybevetve feldolgozni 
mindennemû statistikai adatokat, melyek a magyar koronához tartozó 
országok közviszonyaira vonatkoznak; s az ekképp feldolgozott adatok 
füzetenként közrebocsátása által elõkészíteni Magyarország lehetõleg hû 
statistikája megirását. 

A mi az adatok gyûjtését illeti: felhasználja ugyan a statistikai bizottság, 
kellõ birálat mellett, a más útakon közzétett adatokat is; fõ teendõjéül tekinti 
mindazáltal, az Akademia tekintélye által támogatva, a m. kormány, az 
egyházi és világi hatóságok, testületek, egyesületek és intézetek, úgy szintén 
magánosak s ha szükség a hely szinére tett kiküldetések útján jutni ily adatok 
birtokába. Amennyiben pedig hazai viszonyainknak más országok statistikai 
adataival egybevetve is kívánatos: nem mulasztja el a bizottság a tekintetes 
Akdemiát figyelmeztetni a külföld rokon irányban mûködõ statistikai 
társulataira és intézeteire, mellyekkel a kiadásokra nézve a csereviszonyt 
hasznosnak tartja.

A bizottság munkálataira, melyekbe azon akademiai tagok részérõl 
elfogadott értekezések és közlemények is fölvétetnek, az Értesitõ alakjában, 
idõhöz kötött füzetekben adatnának ki. 

Önként értetõdik végre, hogy a Tekint. Igazgatótanács meg lesz kérendõ, 
méltóztassék a bizottság elõleges költségvetése után bizonyos évi összeget a 
statistikai bizottságnak rendelkezése alá bocsátani, vagy a Mélt. Elnökséget 
hatalmazza föl, hogy a bizottság részérõl levelezésekre, irói díjakra, 
szerkesztésre stb. igényelt költségeket, a mennyiben szükségeseknek találja s 
az akademia egyéb költségei engedik, koronként utalványozza.

Kelt Pesten, május 20-kán, 1860.
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Korizmics László
tiszt. tag és bizottsági elnök

Csengery Antal
jegyzõ



Hunfalvy János levele 
az Akadémiához
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Hunfalvy János levele 
az Akadémiához

Tekintetes Akademia!

A statistikai bizottság f. évi jun. 9-dikén tartott ülésében legelsõ teendõirõl 

tanácskozván, elhatározá, hogy hiteles adatok szerzése végett az állami és egyházi 

hatóságokat, az ipar- és kereskedelmi kamarákat, takarékpénztárakat, biztosító 

intézeteket, gazdasági, ipari és kereskedelmi egyesûleteket, fõ és középtanodákat a 

szükségelt adatok beküldésére fölkérje. Az állami hatóságok részérõl óhajtott adatokra 

nézve az Akademia méltóságos elnöksége az illetõ cs. kir. Helytartóságokhoz fog 

fordúlni, hogy ezek az alájok rendelt megyei, városi, államügyészi és tisztorvosi 

hivatalokat a kért adatok beküldésére utasítanák. Az egyházi hatóságok s a különbözõ 

egyesûletek és intézetek pedig körlevelek által fognak az adatok közlése végett 

felkéretni. E körlevelek már ki vannak nyomtatva s részint már szét is küldettek.  

Konek Sándor l. tag megkerestetett, hogy Bécsbe menvén a birodalmi stat. hivatalnál 

levõ azon adatokat, melyek Magyarországra vonatkoznak s melyeket a birodalmi stat. 

hivatal még fel nem dolgozott s egyhamar fel sem fognak dolgozni, használat végett 

kikérje.  Végre a stat. bizottság elõadóúl és szerkesztõûl Hunfalvy Jánost választá 

meg. 

Kelt Budán 1860. jul. 16.
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A Tekintetes Akademia

alázatos szolgája

Hunfalvy János



A Magyar Tudományos Akadémia 
Statisztikai Bizottságának újra alakulása

1967. február 22.

Elnök: Péter György
Titkár: Kenessey Zoltán, Dányi Dezso

Dr. Berend T. Iván a történettudományok doktora, kandidátus
Dr. Cukor György kandidátus
Dr. Ganczer Sándor kandidátus
Dr. Horváth Róbert kandidátus, tanszékvezeto egyetemi tanár
Huszár István
Dr. Kádas Kálmán kandidátus
Dr. Kenessey Zoltán kandidátus, c. egyetemi docens
Dr. Kiss Albert kandidátus, tanszékvezeto egyetemi tanár
Dr. Kornai János a közgazdaságtudományok doktora
Dr. Köves Pál kandidátus, egyetemi docens
Dr. Kovacsics József kandidátus, tanszékvezeto egyetemi tanár
Dr. Mód Aladárné kandidátus
Dr. Ollé Lajos kandidátus, tanszékvezeto egyetemi tanár
Dr. Rényi Alfréd akadémikus, tanszékvezeto egyetemi tanár
Dr. Simon György kandidátus
Dr. Szalai Sándor az MTA levelezo tagja
Dr. Szabady Egon
Dr. Theiss Ede ny. egyetemi tanár
Dr. Zala Júlia
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* Statisztikai Szemle. 1967. 4. sz. p. 350. 
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Az MTA Statisztikai Bizottsága elnökei

Desewffy Emil
1860 – 1866

Lónyay Menyhért
1867 – 1872
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Péter György
1967 – 1969

Nyitrai Ferencné
1986 – 1990

Besenyei Lajos
2005 –

Huszár István
1970 – 1972

Vukovich György
1990 – 1996

Katona Tamás
1996 – 1999

Mellár Tamás
1999 – 2005

Kiss Albert*
1973 – 1985

1967– 2010

* Forrás: A Gödöllõi Agrártudományi Egyetem jubileumi emlékkönyve : 1920 - 1995. 1. köt. p. 263.

A Közgazdasági/Nemzetgazdasági és Statisztikai Bizottság elnökei
1872-1945

Lónyay Menyhért, Kautz Gyula, Treffort Ágoston, 
Láng Lajos, Matlekovits Sándor, Gaal Jeno, Heller Farkas



Elnök: Besenyei Lajos, a közgazd. tud. kand. 
Alelnök: Katona Tamás, a szoc. tud. kand. 
Titkár: Szép Katalin, a közgazd. tud. kand. 
Tagok: 
Bagó Eszter, a közgazd. tud. kand. 
Belyó Pál, a közgazd. tud. kand. 
Ertsey Imre PhD 
Ferenczi Zoltán, a közgazd. tud. kand. 
Hajdú Ottó, a közgazd. tud. kand. 
Hajnal Béla, a közgazd. tud. kand. 
Herman Sándor, a közgazd. tud. kand. 
Hoóz István, a szoc. tud. dr. 
Horváth József PhD 
Hunyadi László, a közgazd. tud. kand. 
Kardosné Nagy Judit, a közgazd. tud. kand. 
Kerékgyártó Györgyné, a közgazd. tud. kand. 
Kiss Károly, a mgazd. tud. dr. 
Kormos János, a közgazd. tud. kand. 
Kotosz Balázs PhD 
Kovacsics Józsefné, az állam- és jogtud. dr. 
Köves Pál, a közgazd. tud. dr. 
Laczka Sándorné PhD 
Lakatos Judit PhD 
Marton Ádám, a közgazd. tud. kand. 
Mellár Tamás, a közgazd. tud. dr. 
Michaletzky György, az MTA dr. 
Molnár György, a közgazd. tud. kand. 
Molnár Tamás PhD 
Nyitrai Ferencné, a közgazd. tud. dr. 
Pukli Péter PhD 
Rappai Gábor, a közgazd. tud. kand. 
Sándorné Kriszt Éva PhD 
Szilágyi György, a közgazd. tud. dr. 
Telegdi László, a mat. tud. kand. 
Törcsvári Zsolt PhD 
Vavró István, az állam- és jogtud. dr. 
Vita László, a közgazd. tud. kand. 
Zádor Márta, a közgazd. tud. kand.

Oktatási Albizottság
Elnök: Ferenczi Zoltán, a közgazd. tud. kand. 

Módszertani Albizottság
Elnök: Hajdú Ottó, a közgazd. tud. kand

A Magyar Tudományos Akadémia 
Statisztikai Bizottsága 2010-ben
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150 éve alakult az MTA Statisztikai Bizottsága

az MTA IX. Osztályának a Közgyûléshez kapcsolódó tudományos rendezvénye

Idõpont: május 20., ( csütörtök ) 14.00 -17.00

Az ülés helye:  Magyar Tudományos Akadémia
 Nagyterem
 Budapest, V. ker., Roosevelt tér 9. II. em.

Az ülés elnöke: Besenyei Lajos, a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi 
tanár, a Statisztikai Bizottság elnöke

14.00 Megnyitó 
Török Ádám, az MTA rendes tagja, osztályelnök

14.10 Statisztikai Bizottság 150 éve 
Nyitrai Ferencné, a közgazdaságtudomány doktora

14.30 Az „Adatok és adalékok” kötet 50 év távolából
Ferge Zsuzsa, az MTA rendes tagja, professor emerita

14.50 Nemzetközi statisztika a Bizottságban 
Szilágyi György, a közgazdaságtudomány doktora, egyetemi 
tanár

Szünet: 15.10-15.30

Az ülés elnöke: Katona Tamás, a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi tanár, 
a Statisztikai Bizottság alelnöke

15.30        Múlt és jövõ - statisztika és elõrelátás 
Besenyei Lajos, a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi 
tanár  

15.50 A városfejlõdés statisztikája, a városok városiasságának mérése
Kovacsics Józsefné, az állam- és  jogtudomány doktora, 
professor emerita

16.10 Az infláció történeti statisztikája 
Marton Ádám, a közgazdaságtudomány kandidátusa

16.30 Új kihívások a statisztikában 
Belyó Pál, a közgazdaságtudomány kandidátusa

A KSH Könyvtár „150 éves az MTA Statisztikai Bizottság” címû kiállítása 
megtekinthetõ az ülés napján az MTA épületében.
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