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Felmentés–megbízás. Dr. Mellár Tamás, a 
Központi Statisztikai Hivatal elnöke elfogadta dr. 
Faragó Tamásnak, a KSH Népességtudományi Ku-
tató Intézet igazgatójának 1999. szeptember 30-i le-
mondását vezetői megbízásáról, és dr. Spéder Zsol-
tot 1999. október 1-jei hatállyal megbízta a KSH 
Népességtudományi Kutató Intézet igazgatói teendő-
inek ellátásával. 

Elnöki dicséret. A Központi Statisztikai Hiva-
tal elnöke Jacsó Máriát, a KSH Heves Megyei Igaz-
gatósága igazgatóhelyettesét eredményes tevékeny-
sége elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából; 
Zahorán Tibornét, a KSH Békés Megyei Igazgató-
sága főmunkatársát több mint három évtized ered-
ményes munkájának elismeréseként, nyugdíjba vo-
nulása alkalmából elnöki dicséretben részesítette. 

SZERVEZETI HÍREK – KÖZLEMÉNYEK 

ISI-ülés Helsinkiben. A Nemzetközi Statiszti-
kai Intézet (International Statistical Institute – ISI) 
1999. augusztus 10. és 18. között Helsinkiben tartot-
ta 52. ülésszakát. Az üléseken 95 országból mint-egy 
2000 statisztikus szakértő vett részt. A nyitóülésen 
Paavo Lipponen, Finnország miniszterelnöke üdvö-
zölte a résztvevőket. Beszédében kiemelte azokat az 
igényeket, melyeket a globalizációs folyamat, a 
nemzetközi együttműködés kiszélesedése, valamint 
az elektronikus információpiac létrejötte támaszt a 
statisztikai tudomány művelőivel szemben. 

Az ülésszakon a résztvevők foglalkoztak a tár-
sadalom, a kormányzat, a különböző szervezetek, il-
letve az egyének számára egyaránt hasznosítható 
formában közzé tett adatok biztosításából eredő fel-
adatokkal. Megvitatták az Európai Uniónak nyújtott 
megbízható statisztikai tájékoztatás gazdaságos 
megszervezésének kérdéseit. Szó volt a statisztikai 
együttműködés összehangolt fejlesztésének fontos-
ságáról, így többek között a modellekre támaszkodó 
statisztikai előrejelzések fejlesztéséről is. Végül 
hangsúlyozták a nemzetközi statisztikai társadalom-
nak – ezen belül különösképpen az ISI-nek – azon 
feladatát, hogy kialakítsa és alkalmazza azokat az 
erkölcsi normákat, amelyek megalapozzák és erősí-
tik az adatfelhasználók bizalmát a hivatalos statiszti-
kai információk iránt. 

Az ülésszakon részt vevő magyar küldöttséget 
dr. Mellár Tamás, a Központi Statisztikai Hivatal 

elnöke vezette. Tagjai dr. Hüttl Antónia és dr. 
Vukovich Gabriella elnökhelyettesek, Mihályffy 
László tanácsadó, dr. Ligeti Csák főosztályvezető és 
Éltető Ödön ny. főosztályvezető-helyettes voltak. 
További magyar résztvevők dr. Szilágyi György 
egyetemi tanár, a Magyar Statisztikai Társaság elnö-
ke és dr. Tűű Lászlóné ny. osztályvezető voltak. 

Szakértői értekezlet. Az OECD-országok nem-
zeti számlával foglalkozó szakértői Párizsban, 1999. 
szeptember 20. és 24. között tartották rendszeres évi 
értekezletüket. Az ülés központi témája az új 
nemzetiszámla-módszer (SNA”3) bevezetésével 
kapcsolatos kérdések megvitatása volt. A résztvevők 
a következő fontosabb témakörökkel foglalkoztak: 
szatellit számlák, a pénzügyi szektor termelékenysé-
gének mérése, az adók és támogatások új rendszerű 
elszámolása, az állóeszköz-felhalmozás, az idősorok 
új módszerrel történő visszavezetése, a nem piaci 
szolgáltatások, a nemzetközi összehasonlíthatóság. 

A hivatalos programon kívül sor került az ENSZ 
Európai Gazdasági Bizottság külön értekezletére is, 
melyen az SNA alkalmazásának európai átmeneti 
gazdaságú országokbeli (Ciprus, Izrael) problémáit 
vitatták meg, majd három ország ilyen irányú ta-
pasztalatait mutatták be. 

Az értekezleten magyar részről dr. Hüttl Antó-
nia, a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese 
vett részt, aki az ülés elnöki tisztét is ellátta. A kül-
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döttség tagja volt dr. Pozsonyi Pál főosztályvezető, 
aki a magyar nemzeti számlák helyzetét ismertette. 

Látogatás. Hermann Habermann, az ENSZ 
Statisztikai Főosztályának (New York) igazgatója 
magyarországi tartózkodása során látogatást tett a 
Központi Statisztikai Hivatalban, ahol megbeszélé-
seket folytatott a Hivatal elnökével és vezető munka-
társaival, valamint meghívott szakértőkkel. H. 
Habermannt dr. Vukovich Gabriella elnökhelyettes 
köszöntötte, ezt követően a vendég rövid előadásban 
ismertette a Statisztikai Főosztály feladatait és tevé-
kenységét. Előadását több kérdés és hozzászólás kö-
vette. Ennek során az előadó kitért a Statisztikai Fő-
osztály és az ENSZ szakosodott szervei közötti kap-
csolatra, utalt arra a közeljövőben megjelenő kiad-
ványra, mely az ENSZ álláspontját rögzíti a statisz-
tikai tevékenység elveire és etikájára vonatkozóan, 
végül szólt a statisztikai hivatalok rangsorolásának 
kérdéséről is. 

A Magyar Statisztikai Társaság konferenciá-
ja. 1999. szeptember 30. és október 1. között Hazai 
információigények – nemzetközi elvárások – statisz-
tika címmel Pécsett rendezték meg az MST éves 
konferenciáját. (Az értekezlet részletes ismertetésére 
visszatérünk.) 

Európai Népesedési Konferencia. 1999. au-
gusztus 29. és szeptember 5. között Hágában tartot-
ták a négyévenként megrendezésre kerülő Európai 
Népesedési Konferenciát. A népesedéssel foglalkozó 
szakemberek találkozóját az Európai Népességtu-
dományi Társaság rendezte a Nemzetközi Népesség-
tudományi Unió, a Holland Statisztikai Hivatal és a 
Holland Demográfiai Intézet közreműködésével. A 
konferencia több mint 500 résztvevője öt plenáris 
ülésen és mintegy 40 párhuzamosan rendezett szek-
cióülésen vitatta meg a demográfia fontosabb kéré-
seit és elemezte, értékelte az e téren tapasztalt euró-
pai irányzatokat. Az első plenáris ülésen történeti át-
tekintés hangzott el a népesség fejlődéséről, a máso-
dik a családalapítási és reprodukciós változásokkal 
foglalkozott. A harmadik ülés témája az európai 
munkaerő-helyzet alakulása, a negyediké a vándor-
lási irányzatok megfigyelése volt. Az ötödik ülésen a 
résztvevők a családi viszonyok és az életciklus vál-
tozását elemezték. 

Tájékoztatás hangzott el a belföldi vándorlásra 
vonatkozó országbeszámolókról (mely vizsgálatban 
Magyarország is részt vesz). Külön ülésen ismertet-
ték az EUROSTAT népesedésstatisztikai fejlesztési 
elképzeléseit, valamint irányelveit a népesség-

előreszámítások koordinálásával és a 2000 körüli 
népszámlálások programjával kapcsolatban. 

A konferencián a Központi Statisztikai Hivatal 
részéről Mészáros Árpád főosztályvezető-helyettes 
és Kamarás Ferenc főtanácsadó vett részt. 

Deáky György (1931–1999). 1999. július 21-én 
elhunyt Deáky György, a Központi Statisztikai Hivatal 
ny. osztályvezetője. A Hivatal első és egyetlen mun-
kahelye volt. 1952-ben kezdett el dolgozni a Kereske-
delmi és Közlekedési Statisztikai főosztály Belkeres-
kedelmi osztályán, majd 1964 és 1988 között a főosz-
tály Külkereskedelmi osztályát vezette. Munkája el-
ismeréseként több kitüntetésben részesült.  

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

Babarczy Lászlóné Vajda Ágnes (1942–1999). 
Hosszú betegség után, 1999. augusztus 31-én el-
hunyt Babarczy Lászlóné Vajda Ágnes, aki huszon-
három éven át volt a Központi Statisztikai Hivatal 
dolgozója. 

1969-ben került a Hivatalba. Először a Nép-
számlálás területén dolgozott, majd egyik alapító 
tagja lett az 1970-ben szerveződő Társadalomstatisz-
tikai főosztálynak, ahol 1992-ig működött osztály-
vezetőként. Meghatározó szerepet töltött be a hazai 
társadalomstatisztika újjáélesztésében és művelésé-
ben. Élete utolsó néhány évében a Munkaügyi Kuta-
tó Intézetben igyekezett kamatoztatni a Hivatalban 
szerzett tapasztalatait és gyakorlatát. Munkásságát 
számos hazai és külföldi publikációja őrzi. Több ta-
nulmánya jelent meg a Statisztikai Szemle hasábjain 
is. 

Emlékét kegyelettel őrizzük. 

A Demográfia c. folyóirat 1999. évi 1–2. szá-
mában a következő tanulmányok jelentek meg: Mé-
száros Árpád: A népesség etnikai összetételének 
számbavételi lehetőségei; Szűcs Zoltán: A családösz-
szetétel változása a kilencvenes évek első felében; 
Somlai Péter: A sokféleség zavara: a családi élet-
formák pluralizációja Magyarországon; Utasi Ágnes: 
Partnerkapcsolatok és individualizálódás (házasok, 
együtt élők, elváltak 24 országban); Eckhardt Sán-
dor: A rákhalálozás Magyarországon az irodalmi 
adatok tükrében; Kopp Mária – Skrabski Árpád – 
Szedmák Sándor: A testi és a lelki egészség össze-
függései országos reprezentatív felmérések alapján; 
Augusztinovics Mária: A nyugdíj probléma demog-
ráfiai és gazdasági alapjai; Frey Mária: Otthonte-
remtő munkából munkahely-teremtő otthon; 

A folyóirat második része gazdag ismertetést 
közöl a külföldi szakirodalomból. 

 


