
Szakosztályi beszámoló 

Társadalomstatisztikai szakosztály 

 

Szakosztályi rendezvények 2011 

A Fényes Elek Műhely (FEM), az MST és az MSZT Társadalomstatisztikai szakosztálya, valamint 
a Statisztikai Szemle 2011, november 2-án műhelyvitát szervezett a „Társadalmi fejlődés 
méréséről – Mit mérnek a nemzeti számlák” témakörben. A vita alapjául Hütl Antónia: „Mit 
mérnek a nemzeti számlák”, valamint Harcsa István: Gondolatok a társadalmi fejlődés méréséről” 
címmel, a Statisztikai Szemle 2011. évi 10-11. számában megjelent írások szolgáltak. 
 

A szakosztály ernyőszervezete a Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület (FETE) az év 

közben több zártkörű műhelybeszélgetést és szakmai találkozót is szervezett a mikroadatokhoz 

való kutatói hozzáférés, adatvédelmi és adatbanki kérdésekben. A rendezvénysorozat 2012-ben is 

folytatódik, és ennek lezárulta után szakmai ajánlás megfogalmazására kerül sor. 

 

Rendezvények látogatottsága 

A novemberben megrendezett műhelykonferencián 25-30 fő vett részt. 

 

Szakmai anyag a műhelybeszélgetésről 

http://fenyeselekegyesulet.wordpress.com/2011/10/05/muhelyvita-2011-nov-2/ 

 

 

http://fenyeselekegyesulet.wordpress.com/2011/10/05/muhelyvita-2011-nov-2/


 

Tisztújítás - Jegyzőkönyv 

 

Tárgy: Szakosztályi elnök és szakosztályi titkár választás 

Helyszín: KSH Keleti Károly terme (Bp. Keleti K. u. 5-7. I. em.) 

Időpont: 2011. november 2. 13 óra. 

 

Hrubos Ildikó, az ülés levezető elnöke megnyitójában ismertette a tisztségválasztás szabályait, 

hangsúlyozva, hogy csak azok jogosultak szavazásra, akik a szakosztály tagjai. 

 

A jelenléti ív alapján 8 tagja jelent meg a szakosztálynak.  

A jelölőbizottságot Tardos Róbert vezette. 

 

Hrubos Ildikó felkérte Balajthy Annát a szavazatszámlálás hitelesítésre. 

 

A jelölőbizottsághoz a következő ajánlások érkeztek: 

Elnök: Harcsa István 

Titkár: Kmetty Zoltán 

 

A jelenlévő tagság elfogadta a jelölteket, és nem neveztek meg újabb jelölteket. Az ezt követő 

szavazás eredményét Hrubos Ildikó hirdette ki: szakosztályi elnöknek választották Harcsa Istvánt, 

titkárnak Kmetty Zoltánt. Mindketten megköszönték a bizalmat, Hrubos Ildikó bezárta az ülést. 

 

Készítette: Bocz János 

 

 



 

2012-es tervek 

1. Tájékoztatási formák a népszámlálási adatok kapcsán – a szegmentált 
felhasználói igények alapján. Mikroadatokhoz való hozzáférés. Felhasználói igények 
intézményes keretek közötti megjelenítése és kezelése.  

     Kerekasztal beszélgetés előzetes írásos anyag alapján. 

     A rendezvényt az MST Területi statisztikai szakosztályával, valamint az MTA 

Regionális Kutatások Központjával közösen rendezzük. 

 

Résztvevők: Kovács Marcell, Lakatos Miklós, Szép Katalin, népszámlálási és külső 

szakértők. 

Időpont: 

 

2. A népszámlálási adatok területi metszetben való hasznosítása. Kerekasztal 
beszélgetés előzetes írásos anyag alapján.  

     A rendezvényt az MST Területi statisztikai szakosztályával, valamint az MTA 

Regionális Kutatások Központjával közösen rendezzük. 

 

Résztvevők: Faluvégi Albert, Lakatos Miklós, Kovács Katalin, Juhász Pál, Vécsei 

Pál, népszámlálási és külső szakértők.) 

           Időpont: 2012. 

 

3. Demográfiai katasztrófák a magyar történelemben. Műhelykonferencia előzetes 
írásos anyag alapján. A rendezvényt az MST Statisztikatörténeti szakosztályával 
közösen rendezzük. 
Felkért előadó: Faragó Tamás 

Időpont: 2012. október. 

 

4. Műhelykonferencia a fenntartható fejlődésről. A rendezvényt az Ökológiai 
Intézettel közösen szervezzük, előzetesen elkészített írásos anyagok alapján. 
Szervezők: Gyulai Iván és Harcsa István. 

Időpont: 2012. április 

Helyszín: Gömörszőlős. 

 



5. Kerekasztal beszélgetés a KSH által kiadott Társadalmi Helyzetkép c. 
kiadványsorozatról. 
Szervező: Harcsa István 

Időpont: a kiadvány megjelenéését követően. 

 

6. A Leslie Kish által alkalmazott statisztikai módszerek. Kerekasztal beszélgetés 
előzetes írásos anyag alapján. 
Felkért előadók: Marton Ádám és Tardos Róbert. 

Időpont: 2012. november. 

 

7. Idősorok összehasonlításával, nomenklatúrák stabilitásával kapcsolatos 
statisztikai problémák. Thirrring Gusztáv ezzel kapcsolatos munkássága  alapján. 
Felkért előadó: Nagy Péter Tibor. 

Időpont: 

 

8. A FETE és Statisztikai Felhasználói Tanács (SFT) által kezdeményezett 
Társadalomtudományi Adatbankkal kapcsolatos elképzelések megvitatása. (A 
Fényes Elek Program.) 
Szervező: Harcsa István 

Időpont: 2012. június. 

 

9. Lakossági minták kialakítása - kapcsolatuk a népszámlálási adatokkal. A 
lakossági adatgyűjtések integrált keretek közötti kialakítása. Kerekasztal 
beszélgetés előzetes írásos anyag alapján 
Résztvevők: Fraller Gergely, és külső szakértők. 

     Időpont: 

 

10. Az igazgatási célú nyilvántartásokkal szembeni általános minimum 
kritériumkövetelmény rendszer a statisztikai hasznosíthatóság érdekében. (Az 
adatgazdák által vállalható feladatok megtárgyalása.) 
Szervezők: Gárdos Éva, Harcsa István. 

Időpont: 

 

 


