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1. melléklet 

 
 

Beszámoló a STAB 2012. évben végzett tevékenységéről 
 

 
A Statisztikai Tudományos Albizottság (STAB) 2012-ben többrétű tevékenységet fejtett ki. 
 
1. A STAB munkájának leglényegesebb elemét a tervezett 3 általános ülés jelentette. Ezek a 
következők voltak: 
 
Február 23.   
Az ülés a STAB megalakulása jegyében telt. Deklaráltuk a megalakulást, megválasztottuk a 
STAB elnökét, vezetőségi tagokat delegáltunk a korábban a SJTB által életre hívott két 
munkabizottságba, megbeszéltük és előkészítettük a STAB munkarendjét, kiemelten az 
albizottsági tagság és a tagsággal való kommunikáció kérdéseit és előkészítettük a hároméves 
munkatervet.  
 
Május 24.  
Két nagy blokkból állt a program. Az első részben megválasztottuk a vezetőséget (alelnök, 
titkár, összekötő titkár), megszavaztuk a tagjelöltek felvételéről, és rögzítettük az év hátralévő 
részének feladatait. A második részben szakmai programot szerveztünk a statisztika jogi 
hátteréről. Ennek keretében előadások hangzottak el a jogi szabályozás aktuális kérdéseiről, 
kiemelten kezelve az adatvédelem kérdését. Ezt követően előadások és korreferátumok 
hangzottak el az adatvédelem technikai kérdéseiről, a kutatói szféra pedig beszámolt az 
adathozzáféréssel kapcsolatos tapasztalataikról.  
 
Szeptember 25.  
Az első részben megvitattuk és elfogadtuk a STAB ügyrendjét, valamint a hároméves 
munkatervet, megbeszéltük a novemberi SJTB konferencia fő irányait, és előkészítettük 
közgyűlési képviselő szavazást.  Az aktuális szakmai program témája  a statisztikai 
informatikai háttere volt. Ebben a témakörben két előadás hangzott el, egy a KSH adat 
előállító folyamatának  informatikai támogatásáról, egy pedig a kutatói-oktatói szféra 
szoftverekkel való ellátottságáról. Az előadásokat élénk vita követte. 
 
Az ülések emlékeztetőit szükség esetén mellékelem. 
 
2. A STAB a SJTB részeként közreműködött az MTA által szervezett „A tudomány ünnepe” 
c. rendezvénysorozaton, nevezetesen a november 19-én tartott konferencián (A statisztika és a 
jövőkutatás aktuális tudományos kérdései). A STAB részt vett a konferencia szervezésében, 
egy szekció elnökét adta, és tagjai, illetőleg felkért előadói 4 statisztikai témájú előadással 
vettek részt a konferencián. (A konferencia programja a SJTB titkáránál (is) megtekinthető.) 
 
3. A STAB meghirdetett tevékenységének fontos részét képezik a kisebb szakmai közösségek, 
helyi kezdeményezésű szakmai rendezvényei, amelyek egy-egy szűkebb statisztikai terület 
részletkérdéseivel foglalkoznak. Ezek közül 2012-ben egy realizálódott: december 7-én a PTE 
Közgazdaságtudományi Karának Gazdaságmódszertani Intézete szervezett a STAB-bal közös 
műhelyvitát a bayesi statisztika, valamint az okság statisztikai kezelésének, intenzitása 
mérhetőségének egyes kérdéseiről. 
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4. A STAB tevékenységének fontos részét képezte a vezetőségnek az előbb említett 
rendezvényeken  túli munkája: szűkebb körű összejövetelek, két- és többoldalú 
megbeszélések, egyeztetések a programokról, a 2013-as évi munka előkészítéséről, a honlap 
tervezése, a tagsággal való kapcsolattartás, adminisztráció.  
 
Budapest, 2013. február 4. 
 
 

Hunyadi László 
                Elnök 
 


