
 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

Doktori értekezés tézisei 

 

Lencsés Ákos 

A statisztikai adatáramlás és adatszabályozás 

módszerei és lehetőségei a kezdetektől 

napjainkig Magyarországon  

 

Irodalomtudományi Doktori Iskola 

A doktori iskola vezetője: Dr. Lukács István egyetemi tanár 

Könyvtártudományi Doktori Program 

A doktori program vezetője: Dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató 

A bizottság tagjai: 

Dr. Erdődy Gábor egyetemi tanár, a bizottság elnöke 

Barátné Dr. habil. Hajdu Ágnes tanszékvezető egyetemi docens 

Dr. Bibor Máté egyetemi tanársegéd 

Dr. Kerekes Pál címzetes egyetemi docens 

Dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi docens 

Dr. Laczka Éva címzetes egyetemi tanár 

Dr. Tószegi Zsuzsanna címzetes egyetemi docens, a bizottság titkára 

Témavezető: Prof. Dr. Sebestyén György prof. em. 

 

 

Budapest, 2019  



 

 

 

Tartalomjegyzék 

 

BEVEZETÉS .......................................................................................................................................... 4 

Tézisek ............................................................................................................................................................. 6 

A statisztika fogalma és a statisztikai kiadványok tematikai változásai ............................................................ 8 

A magyar statisztikatörténet forrásai ............................................................................................................... 9 

Népszámlálások ............................................................................................................................................. 11 

A magyar statisztikai irodalom szerkezeti vizsgálata 1868–2016 .................................................................... 12 

Statisztikai szakkönyvtárak feladatai a 21. században .................................................................................... 15 

ÖSSZEFOGLALÁS ............................................................................................................................ 18 

IRODALOMJEGYZÉK ...................................................................................................................... 21 

AZ ÉRTEKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK .............................................................. 23 

AZ ÉRTEKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSOK .................................................................. 25 



4 

 

 

Bevezetés 

 

Az emberiség fejlődésében mindig nagy szerepet játszott a valósághoz való viszonya, az alkal-

mazkodás lehetőségeinek megtalálása. Ennek jegyében alakultak ki egyre fejlettebb módszerek 

a valóság leírására. Az erre a célra használt művészeti és tudományos eszköztár az emberiség 

fejlődésével változott. A valóság tudományos leírásában pedig egyre nagyobb szerepet töltenek 

be az egyes jelenségeket számszerűsítő adatok.  

 

A közigazgatásnak már az ókorban is szüksége volt összeírások elvégzésére. A katonaság, az 

adózás, a társadalmi-gazdasági folyamatok nyomon követésére vonatkozóan több forrás maradt 

fenn. A közép- és újkorban a közigazgatási célú összeírások mellett kiszélesedett a szemlélet: 

megjelentek az útleírások, a természettudományi tanulmányok, amelyek korlátozott mértékben 

már adatolva is leírták a jelenségeket. A 15–16. században jelentek meg azoknak a földrajzi és 

politikai leírásoknak az előfutárai, amelyek már számadatokra támaszkodva igyekeztek a világ-

ról alkotott kép objektivitását megmutatni.  

 

A 19. századtól kezdődően napjainkig a számokkal történő leírás, numerizálás korábban soha 

nem látott lehetőséget nyitott az emberiség számára. A statisztikai eljárások, számszerűsítések 

lehetőséget kínáltak mindenki számára, hogy ne mások által leírt információt vegyen át, hanem 

a közölt adatokat maga értelmezze, maga állítson elő belőle információt. Ez a folyamat egyrészt 

a korábbinál magasabb fokú objektivitást eredményezett, másrészt rákényszerítette az emberi-

séget arra, hogy megtanulja az adatok értelmezését, az információ előállítását. Ez a statisztikai 

adatokkal foglalkozó intézményrendszert is új hozzáállásra késztette. A statisztikai információ 

szolgáltatásával foglalkozó szakemberek feladata immár nemcsak az adatok kiadására korláto-

zódik, hanem kiterjed az adatok hozzáférését biztosító információs rendszerek kiépítésére, be-

mutatására, fejlesztésére és népszerűsítésére, a statisztikai írástudás fejlesztésére. Az 20. szá-

zadban az adatok kezelése és szolgáltatása elsősorban a statisztikai kiadványokon és a statisz-

tikai gyűjtőkörrel rendelkező könyvtárakon, információs központokon keresztül történt, a 21. 

században ezek a funkciók kivétel nélkül a virtuális világban jelennek meg. A (szak)könyvtá-
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raknak ennek következtében át kell értelmezniük az adatokhoz való viszonyukat. A könyvtá-

raknak a jövőben kiemelt szerepe lehet az adattárak archiválásában, a tartós hozzáférés biztosí-

tásában és az adattárak rendszerezésében.  

 

A magyar statisztika történetének teljes körű bemutatására nem elégséges egyetlen dolgozat, 

ezért az értekezés rövid történeti áttekintés után az adatkezelésre, az adatgyűjtési politikára, a 

szenzitív adatokra, a kiadványpolitikára összpontosít.  

 

A statisztika mint tudomány legfontosabb kérdései a 19. században az adatok előállítására kon-

centráltak. A 20. században a hangsúly áttevődött az adatok feldolgozására, a 21. században a 

legfontosabb kérdések már az adatok védelmére és szolgáltatására vonatkoznak: mely adatokat 

lehet közreadni, mely adatokat kötelező közreadni, illetve mit értünk közreadás alatt. A tudo-

mányág fejlődésével az évek során változott a statisztika fogalma és tárgya is. Hasonlóan vál-

tozott a számadatokat használó tudományok köre: míg eleinte kizárólag a közgazdaság-tudo-

mány számára volt fontos az adatok felhasználása, hamarosan a természettudományi területe-

ken is kiemelt fontosságot kaptak a számadatok. Ehhez a körhöz csatlakoztak később a tágabb 

értelemben vett társadalomtudományok (elsősorban a szociológia és a pszichológia), majd 

szinte valamennyi tudományág.1 

 

A hazai szakirodalomból eddig hiányzott a statisztikai kiadványok szerkezeti és mennyiségi 

vizsgálata, illetve az ebből levonható következtetések a statisztikai szervezetek és kiadvány-

rendszerük kapcsolatáról. A dolgozat célja egyrészt a magyar statisztikai rendszer történeti fej-

lődésének bemutatása, ennek során törekszünk az adatok feldolgozására és közlésére vonatkozó 

témák kiemelésére, a szenzitív adatkörök kezelésének bemutatására. Másik kiemelten fontos 

célkitűzés a hazai statisztikai szakirodalom részleges metrikai vizsgálata, az ebből adódó kö-

vetkeztetések bemutatása, illetve a módszer lehetőségeinek és korlátainak megállapítása.  

  

                                                 

1 Pléh Csaba, „Gondok (?) az adatokkal”, Magyar Tudomány 179, 1. sz. (2018): 148–152. 
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Tézisek 

 

Az értekezés az alábbi tézisek mentén halad a vizsgálattal: 

 

1. A szenzitív adatok kezelése a statisztikatörténet egy külön ágazata. A szenzitív adatok 

kezelésének magyarországi történetében jól körülhatárolható fordulópontok figyelhetők 

meg. A fordulópontok a prestatisztikai korszak egy-egy kiemelkedő statisztikusi életpá-

lyáját követően az intézményesülő statisztika, azon belül is egyes népszámlálások kap-

csán jelentkeznek.  

 

2. A szenzitív adatok esetén – bár a szakirodalom a későbbiekben bemutatott módon gyak-

ran tágabban értelmezi a fogalmat – külön kezelendők a nemzetiségi és a felekezeti 

adatokra vonatkozó kérdések. A hazai statisztikatörténetben más-más korszakokhoz és 

eseményekhez köthetők a nemzetiségre és a felekezetre vonatkozó csúcspontok.  

 

3. A magyarországi statisztika történetében az alábbi kiemelt fordulópontok figyelhetők 

meg az adatkezeléssel kapcsolatban. 

 

a) Az Országos Statisztikai Hivatal, az első hivatalos statisztikai szervezet létrehozása; Fé-

nyes Elek tevékenysége. 

b) Az MTA Statisztikai Bizottság eredményei. Annak felismerése, hogy az intézményi 

szervezet nélkülözhetetlen a megbízható statisztikai adatgyűjtések lebonyolítására. Az 

első, „félhivatalos” statisztikai kiadványok megjelenése. 

c) A statisztikai hivatal alapítása 1867-ben. Keleti Károly tevékenysége. Az első magyar 

közigazgatás keretében végrehajtott népszámlálás és mezőgazdasági összeírás lebonyo-

lítása.  

d) Az 1893. évi cigányösszeírás. A hivatalos statisztika és a városi közigazgatás első jól 

dokumentált konfliktusforrása.  

e) Az 1941. évi népszámlálás és a német lakosság kitelepítése. Az adatbiztonság egyér-

telmű megsértése, a KSH felé megjelenő társadalmi bizalom komoly törése.  
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f) A felekezeti adatok kezelése a 2001. és 2011. évi népszámlálás során, a személyi adatok 

védelme. A 2001. évi népszámlálás volt az első Magyarországon, ahol a személyi ada-

tok védelme fontosabbnak bizonyult az összeírások lebonyolítása során, mint az adatok 

gyűjtése, feldolgozása és felhasználása. 

 

4. A statisztikai szakirodalom metrikai feldolgozásából következtetések vonhatók le a sta-

tisztikai hivatal által előnyben részesített témakörökkel kapcsolatban. Az előnyben ré-

szesített témakörök azonosítása a statisztikai kiadványok táblázatszáma, illetve egy-egy 

hivatal teljes kiadványportfóliójának vizsgálata alapján történhet. A dolgozat egyik fon-

tos kérdése, hogy a kiadványok mennyiségi adatainak vizsgálata milyen kérdések meg-

válaszolásában nyújthat segítséget. Ennek keretében az alábbi vizsgálatok elvégése tör-

tént meg: 

 

 A statisztikai évkönyvek táblázatainak számszerű összehasonlítása. Az adatokból le-

vonható trendek azonosítása és értelmezése.  

 A legfontosabb statisztikai kiadványsorozatok tematikai vizsgálata. Az eredmények 

összevetése a statisztikai évkönyvek esetén megfigyelt trendekkel.  

 A hírlapokban megjelenő statisztikák korszakok szerinti vizsgálata.  

 

5. A statisztikai hivatalok könyvtárai a hivatali kiadványportfólió archiválása és közzété-

tele mellett fontos szolgáltatásokat vezethetnek be a kutatástámogatással, tudományér-

tékeléssel kapcsolatban. A hivatali könyvtárak jelentős része a 2010-es években még 

lemaradásban van ezeken a területeken. Hasonló lemaradás nem figyelhető meg a digi-

talizálással kapcsolatos munkafolyamatok esetén. A statisztikai szakkönyvtárak 21. szá-

zadi szerepe kapcsán az alábbi témakörök körvonalazódnak: 

 

 Szakkönyvtárak szerepe a statisztikai hivatalok életében.  

 Kutatástámogató szolgáltatások megjelenése a statisztikai szakkönyvtárak szolgáltatási 

portfóliójában.  

 Nyílt hozzáférés a statisztikai hivatalok életében.  

 Adatrepozitóriumok és intézményi repozitóriumok könyvtári kezelése.  
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A statisztika fogalma és a statisztikai kiadványok tematikai változásai 

 

A statisztika mint tudomány fogalmát sokan sokféleképpen igyekeztek meghatározni. Minden 

tudományághoz hasonlóan ezek a meghatározások is sokat változtak, finomodtak az évek, év-

tizedek során. A meghatározások nem különítik el egyértelműen a leíró jellegű statisztikát és a 

következtető, illetve matematikai statisztikát. Ahogy korábban láthattuk, történetileg a leíró jel-

legű, államigazgatáshoz köthető statisztikai ág jött létre, amely utána szoros kapcsolatba került 

a matematikai statisztikával – és a két terület kölcsönösen merített a másik eredményeiből. Tör-

téneti okokkal magyarázható, hogy a leíró statisztika sokáig egyezett a hivatalos statisztikával: 

így Magyarországon a 19. században jelentős átfedés volt a két fogalom között.  

 

A statisztikai módszertan alapján megkülönböztethető a leíró és a matematikai statisztika, 

ugyanakkor a hivatalos statisztika esetén más szempontok szerint történik a meghatározás: nem 

a módszertan, hanem a tárgy alapján. Hivatalos statisztikának tekinthető minden statisztikai 

eljárás, eredmény vagy elemzés, amely – módszertanától függetlenül – a hivatalos államigaz-

gatás valamely szereplőjéhez kötődik.  

 

A 20. század második felétől megfigyelhető a statisztika tagolása: az adatfelvétel–adatgyűjtés, 

a feldolgozás–értelmezés és a módszertan szerinti felosztása a területnek. Csak az elmúlt évti-

zedekben jelent meg a meghatározások részeként az adatközlés, az adatok megjelenítése, illetve 

azok kommunikációja.  

 

A statisztikai szakirodalom szerkezeti elemzése segítségével igyekszünk választ találni arra, 

hogy Magyarországon az egyes korszakokban mit tekintettek a hivatalos statisztika elsődleges 

tárgyának. A dolgozat célja, hogy a statisztikai kiadványok összetételéből következtetéseket 

vonjon le a hivatalos statisztika érdeklődési körére, feltérképezze az egyes témakörök esetleges 

hangsúlyeltolódásait, illetve megállapítsa, hogy a történelem egyes kiemelkedő eseményei mi-

lyen hatást gyakoroltak a statisztikai kiadványokra.  
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A magyar statisztikatörténet forrásai 

 

A hazai statisztikatörténet négy monográfia köré sorolható. Ezek mellett természetesen szám-

talan, egyes részterületet bemutató írás is megjelent, azonban ezek mindegyike valamilyen szin-

ten az alábbiakban bemutatott kiadványokra támaszkodik.  

 

György Aladár 1885-ös monográfiájában elsőként mutatta be a statisztikai hivatal addigi mű-

ködését.2 Írásában ismerteti a hivatal működésének első két évtizedét, illetve bemutatja az elő-

képként értelmezhető kutatókat, szervezeteket. A kiadványnak különös előnye, hogy a hivatal 

létrejöttének kortárs bemutatását adja. A kötetben nemcsak az 1867-es alapítás alakjai eleve-

nednek meg, de még az 1848–1849-es Országos Statisztikai Hivatal akkor életben lévő egykori 

munkatársainak közlésére is hivatkozik. A kiadvány a megalakulás mellett részletesen bemu-

tatja a hivatal adatgyűjtéseit, illetve kiadványpolitikáját is, amellett, hogy az elsődleges fókusz 

természetesen a hivatal szerkezetén és működésén van.  

 

A statisztikai hivatal második krónikása, Bokor Gusztáv 1896-ban, a hivatal 1871-es önállóso-

dásának huszonötödik évfordulójára jelentette meg hivataltörténeti munkáját.3 A kiadvány a 

hivatal megalakulása mellett a főbb hangsúlyt a nemzetközi statisztikai életbe történő bekap-

csolódásra helyezi. A kötet második felében az egyes szakstatisztikák kialakulásának és első 

adatgyűjtéseinek bemutatása található. György Aladár könyvéhez képest Bokor Gusztávnak 

már jóval nagyobb rálátása lehetett a hivatal első évtizedeire. Kettejük írása egymást kiegé-

szítve és egymásre épülve teszi jól átláthatóvá a hivatal első harminc évét.  

 

A hivatal történetének következő bemutatására 1911-ben került sor, amikor az előzőekhez ké-

pest egy jóval vaskosabb kötet jelent meg Buday László szerkesztésében.4 A Buday-féle kötet 

nem annyira monográfiaként, inkább egyfajta kézikönyvként értelmezhető. Egy rövid, nyolc-

oldalas hivataltörténeti bevezető után részletesen bemutatja a hivatal valamennyi adatgyűjtését, 

                                                 

2 György Aladár, szerk., Magyarország hivatalos statisztikája, történelme és fejlődése (Budapest: Athenaeum, 

1885). 

3 Bokor Gusztáv, A magyar hivatalos statisztika fejlődése és szerkezete (Budapest: Országos Magyar Királyi Sta-

tisztikai Hivatal, 1896). 

4 Buday László, szerk., A M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal munkássága, 1871–1911 (Budapest: Magyar Kir. 

Központi Statisztikai Hivatal, 1911). 
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szabályzatát (beleértve a könyvtárhasználati szabályzatot is), illetve a hivatalt érintő jogszabá-

lyokat. A 600 oldalas kiadvány elsősorban tehát nem statisztikatörténeti írásként született, azon-

ban az akkori helyzet páratlanul pontos dokumentálásával elsődleges forrást jelent minden mai 

statisztikatörténész számára.  

 

A sorban utolsó, reprezentatív hivataltörténeti kiadvány 1998-ban, Dányi Dezső és Nyitrai Fe-

rencné szerkesztésében jelent meg.5 A kiadvány már történeti igényességgel született, fejeze-

tekre osztva mutatja be a hivatal történetét. Átfogó jellege miatt kisebb szerepet kapnak benne 

a korabeli útmutatók, dokumentumok, és elsősorban az egyes korszakokat meghatározó törté-

neti eseményekre összpontosít.  

 

A fenti kiadványok mellett természetesen hosszan lehetne sorolni további statisztikatörténeti 

írásokat, már egy 1992-es bibliográfia is két kötetben közel négyezer tételt sorol fel.6 Az írások 

közül kiemelkednek az egyes statisztikai szakágak, illetve az egyes statisztikai intézmények 

történetét bemutató írások: így külön kiadványokban érhetők el például a fővárosi statisztikai 

hivatal7 vagy a KSH Könyvtár történetét8 feldolgozó írások.  

 

A fenti írások a hazai statisztika, és elsősorban a statisztikai intézmények történetének több 

kérdését végigjárják, azonban egyik kiadvány sem összpontosít elsősorban az adatok kezelésé-

nek kérdésére. Szintén ritkán találhatók olyan írások, amelyek a könyvtár szerepét igyekeznek 

                                                 

5 Dányi Dezső és Nyitrai Ferencné, szerk., Tanulmányok a magyar statisztikai szolgálat történetéből (Budapest: 

Központi Statisztikai Hivatal, 1998). 

6 Csahók István, Válogatott bibliográfia a magyar hivatalos statisztikai szolgálat történetének tanulmányozásához, 

2 köt. (Budapest: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, 1992). 

7 Thirring Gusztáv, Budapest székes főváros statisztikai hivatalának története, 1869–1894 (Budapest: Grill, 1894); 

Buziássy Károly, A fővárosi statisztikai szolgálat 75 éves fejlődése (Budapest: Budapest Székesfőváros Statisztikai 

Hivatala, 1946). 

8 Ajtay Kálmán, „Adalékok a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára történetéhez (1867–1944)”, in A Központi 

Statisztikai Hivatal Könyvtárának évkönyve, 1956–57, szerk. Kovacsics József (Budapest: Statisztikai K., 1958), 

57–81; Nemes Erzsébet és Rettich Béla, „A könyvtári tájékoztatás eszközei - a könyvtárlajstromtól az integrált 

könyvtári rendszerig”, Statisztikai Szemle 82, 3. sz. (2004): 280–295; Rózsa Dávid, „Másfél évszázad - élő örök-

ség. Mérföldkövek a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának történetéből”, Tudományos és Műszaki Tájékoz-

tatás 60, 10. sz. (2013): 411–420. 
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bemutatni a statisztikai adatok kezelésében. A dolgozatban vázolt statisztikatörténet az intéz-

ményesülés mellett az adatkezelési sajátosságokra helyezi a hangsúlyt. 

 

Népszámlálások 

 

A népszámlálások különösen hangsúlyosak a statisztikai információs rendszerben. Jelentősé-

güket az adja, hogy rendszeres (általában tízévente végzett) adatgyűjtések, amelyek a teljes la-

kosságra vonatkoznak. Tehát nem továbbszámított, illetve becsült adatokról, hanem a körülmé-

nyekből adódóan a lehető legpontosabb adatfelvételekről van szó.  

 

Az évtizedek során számtalan adatkör módosult, egyes esetekben elmaradt. A legérzékenyebb 

témakörök az etnikai összetétel, felekezeti hovatartozás és munkanélküliségi kérdések voltak. 

A 2011. évi népszámlálás kapcsán is heves közéleti vitákat váltott ki az etnikai és felekezeti 

adatok gyűjtése.  

 

A statisztikai szakirodalom a szenzitív adatok közé sorolja a felekezeti és nemzetiségi kérdések 

mellett a fogyatékosságra és a foglalkoztatottságra vonatkozó adatokat is. 9 A dolgozatban a 

népszámlálás és tágabban a hivatalos statisztika történetében belül a nemzetiségi és a felekezeti 

adatok magyarországi kezelésének történetét tekintjük át. Más területeken, más statisztikai kör-

nyezetben a szenzitív adatok jóval szélesebb spektrumot ölelnek át. Információszabadság szem-

pontjából például a tárgyaltak mellett szenzitív adat „a politikai véleményre vagy pártállásra, a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, más-

részt az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adatok, valamint 

a bűnügyi személyes adat.”10  Még szélesebb körben szenzitív adatnak tekinthetők további tí-

pusok is, pl. jövedelem, családi állapot. A dolgozatban ezekkel a tágabb értelmezésekkel nem 

kívánunk foglalkozni, kizárólag a KSH által népszámlálási kérdéseknél szenzitívnek értelme-

zett adatok kezelését tárgyaljuk. 

 

                                                 

9 „A népszámlálás kérdései. Központi Statisztikai Hivatal”, elérés 2019. január 5., https://www.ksh.hu/nepszam-

lalas/a_nepszamlalas_kerdesei. 

10 Szilágyi Károly, Jóri András és Szabó Máté Dániel, Az információszabadság elektronikus kézikönyve (Budapest: 

Educatio, 2008), https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/informacioszabadsag/index.html. 
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A statisztika iránti lakossági bizalmatlanság több forrásból származhat. A témával foglalkozó 

szerzők hangsúlyozzák a statisztikai írástudás fontosságát11 (ami akár a demokrácia egyik fok-

mérője is lehet12), az adatokhoz való nyílt hozzáférést, az intézményi transzparenciát.13 A hazai 

statisztikatörténetben egyértelműen látszik, hogy a hibás adatkezelés visszahat a lakossági vi-

selkedésre, ennek legkirívóbb példái a nemzetiségi adatok kezelése az Osztrák-Magyar Monar-

chia idejében, az 1893. évi cigányösszeírás, illetve az 1941. évi népszámlálás és a német kite-

lepítés kapcsolata.  

 

Ugyanakkor a nemszenzitív adatok esetén is érdemes történeti jellegű vizsgálódást folytatni: a 

könyvtárstatisztika magyarországi története rávilágít arra, hogy szinte lehetetlen koherens idő-

sort létrehozni az adatokból. A továbbvezethetőség legfontosabb kritériuma a rendszeres adat-

gyűjtés mellett a feladatok dedikált kiosztása: mindig legyen egyértelmű, hogy melyik szerve-

zet melyik adatgyűjtésért felel, és legyen egyértelmű, hogy milyen céllal végzi az adatgyűjtést. 

A statisztikatörténet ilyen értelemben túlléphet szigorúan történeti jellegén, és a jelenkori sta-

tisztika számára fogalmazhat meg a tudományterületet befolyásoló megfigyeléseket, elváráso-

kat.  

 

A magyar statisztikai irodalom szerkezeti vizsgálata 1868–2016 

 

A bibliometria az 1970-es években kezdett kiforrott tudománnyá válni. A tudományág fontos 

módszere, hogy a kiadványok és hivatkozások mennyiségéből, számszerű jellemzőiből állít elő 

információt a tudománnyal, egyes szakterületekkel, kutatóműhelyekkel és a társadalommal 

kapcsolatban.  

 

                                                 

11 Zoi Nikiforidoua, Aspasia Lekkab, Jenny Pangec, „Statistical literacy at university level”, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 9. sz. (2010): 795–99. 

12 Achim Schiller és Joachim Engel, „The importance of statistical literacy for democracy”, in Challenges and 

Innovations in Statistics Education (Szeged: University of Szeged, 2018). 

13 Joan Garfield, „Research on Statistical Literacy, Reasoning, and Thinking”, in The Challenge of Developing 

Statistical Literacy, Reasoning and Thinking (Dordrecht: Kluwer Academy, 2004), 397–409. 
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A magyar statisztikai szakirodalom szerkezeti és mennyiségi felmérésére eddig nem került sor, 

holott a statisztika a társadalom igényeihez igazodó tudományágként fontos mondanivalót hor-

dozhat a társadalom értékrendjével, milyenségével kapcsolatban. A tudományterület kialakult 

módszereivel lehetőség nyílik a statisztikai szakirodalom vizsgálatára is: melyik korszakban 

milyen témaköröket publikáltak a legnagyobb és legteljesebb mértékben.  

 

A KSH reprezentatív kiadványaiban mindig egyenrangúnak kezelte az egyes statisztikai ágakat. 

Szeretnénk megmutatni ugyanakkor a statisztikai irodalom mennyiségi vizsgálata alapján, hogy 

egyes korszakokban más és más szakstatisztikák élveztek elsőbbséget.  

 

Elsődleges vizsgálati forrás a Magyar statisztikai évkönyv témaköreinek nyomon követése. Az 

évkönyveket az első, 1872-ben megjelent kötettől egészen a 2015. tárgyévi kiadványig vizsgál-

juk. A Magyar statisztikai évkönyv mellett további kiadványsorozatok is a vizsgálat részét ké-

pezik, amelyek az olykor már mechanikussá váló évkönyvi közlések mellett talán jobb betekin-

tést engednek abba, hogy a hivatal az egyes időszakokban mely témaköröket részesítette előny-

ben.  

 

Az egyes sorozatok adatait az alábbi táblázat tartalmazza 

 

1. táblázat. A KSH reprezentatív kiadványsorozatainak kötetszáma14 

Sorozat címe 

Megjelenés időszaka 

(jelenleg is futó sorozat ese-

tén vizsgált időszak) 

Kötetek száma a vizsgált 

időszakban (darab) 

Magyar statisztikai évkönyv 1872–1889, 1893–2016 138 

Hivatalos statisztikai közle-

mények 

1868–1888 34 

Magyar statisztikai közlemé-

nyek – Új folyam 

1893–1901 29 

Magyar statisztikai közlemé-

nyek 

1902–1942 116 

                                                 

14 Forrás: saját szerkesztés. 
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Statisztikai időszaki közle-

mények 

1957–1984 499 

Statisztikai tükör 2007–2016 269 

  N=1085 

 

A kutatáshoz a kiadványokat, illetve táblázatokat egyesével besoroltuk a fő témakörbe, és ezen 

belül egyetlen további altémakört vettünk alapul. Ehhez kisebb módosításokkal a KSH jelenleg 

alkalmazott tematikai besorolását alkalmaztuk, az elfogadott tematikai struktúra a KSH által a 

STADAT-tábláknál alkalmazott kategóriarendszert követi.15 

 

Az adatok alapján – az egyes trendekre vonatkozó sejtések mellett – bizonyosan megállapítható, 

hogy a hivatalos statisztika az évkönyveiben megjelent táblázatok száma alapján nem részesí-

tette előnyben a két világháború időszakában a társadalomstatisztikát – és hasonlóan a szocia-

lizmus időszakában sem közölt egyértelműen több gazdaságstatisztikai táblázatot. Ugyanakkor 

sem a gazdasági világválságok, sem a demográfiai válságok nem okoztak egyszeri, jól látható 

trendváltozást az évkönyvek szerkezetében. Az egyes szerkezeti változások inkább a rendszer-

váltásokhoz köthetők. Így sem az 1929–33-as, sem a 2008. évi gazdasági válság után nem nőtt 

jelentősen a gazdasági táblázatok száma, ugyanakkor az 1989–90-es rendszerváltás után szinte 

azonnal csökkenni kezdett a gazdasági táblák száma.  

 

Összességében elmondható, hogy a hivatali kiadványsorozat szerkezeti vizsgálata jelentős el-

téréseket mutat a statisztikai évkönyvekhez képest. Míg ez utóbbi igyekezett egyensúlyt tartani 

a népesedésre és társadalomra vonatkozó adatközlések és a gazdaságstatisztika között, addig a 

Statisztikai időszaki közlemények már egyértelműen a gazdaságstatisztikai témákra összponto-

sít, illetve a gazdaságstatisztikán belül is nagyobb hangsúlyt kapnak az ipari témák a mezőgaz-

daság és a makrogazdaság rovására.  

 

A vizsgálat során kísérletet tettünk a hírlapirodalomban megjelenő statisztikák feltérképezé-

sére. Ezek azonban – bár a hírlapok szinte teljes korpusza rendelkezésre áll – nehezen azono-

síthatók, és sok esetben következetlen, nem megbízható adatra vezetnek. A keresési feltételek 

                                                 

15 „Táblák (STADAT) - Témastruktúra”, elérés 2019. január 28., http://www.ksh.hu/stadat. 
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meghatározása kizárólag szövegalapon működhet, azonban kétséges, hogy így mekkora haté-

konysággal lehet azonosítani az egyes szakstatikákat bemutató vagy azokra reflektáló újságcik-

keket. A vizsgálat ennek megfelelően nem adott egyértelmű trendeket a hírlapkorpuszok elem-

zésekor. A jelenlegi és a későbbi vizsgálatoknak is elsősorban a következetesen elemezhető 

hivatali kiadványportfólióra kell támaszkodniuk.  

Statisztikai szakkönyvtárak feladatai a 21. században 

 

A statisztikai szakgyűjteményeknek a 21. században a többi könyvtárhoz hasonlóan új környe-

zetben kell megváltozott és kibővített szolgáltatásokat nyújtaniuk. Az informatikai világ fel-

gyorsult változása, az ehhez kapcsolódó felhasználói igények a könyvtári szolgáltatási kör lé-

nyeges kibővítését jelentik.16 A statisztikai szakgyűjteményeknek a megfelelő szakterületi sa-

játosságokat is figyelembe kell venniük akkor, amikor az új környezethez igazodnak.  

 

A statisztikai szakkönyvtárakat a funkciójuk és létjogosultságuk megtartásában az alábbiakban 

összefoglalt szolgáltatások bevezetése, illetve fenntartása segítheti. 

 

Hagyományos könyvtári funkciók: 

 hivatali kiadványok megőrzése, 

 hivatali kiadványok feldolgozása, 

 hivatali kiadványok szolgáltatása, 

 felhasználói tájékoztatás a hivatali kiadványokkal kapcsolatban, 

 felhasználói szaktájékoztatás. 

21. századi könyvtári funkciók, tudománytámogatásra vonatkozó szolgáltatások: 

 hivatali kiadványok digitalizálása, 

 közvetítő szerep a tudományos szféra és a statisztikai hivatal között, 

 közvetítő szerep a tudományos folyóirat- és könyvkiadás és a statisztikai hivatal 

között, 

 közvetítő szerep a tudományos kutatók és a statisztikai hivatal között, 

 DOI azonosítók kezelése, 

 nyílt hozzáférés, open science támogatása, 

 intézményi repozitórium, adatrepozitórium üzemeltetése. 

                                                 

16 Kiszl Péter, „Ki viszi át...? A könyvtárak társadalmi felelősségvállalása a digitális korban”, Tudományos és 

Műszaki Tájékoztatás 64, 1. sz. (2017): 1–23. 
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A statisztikai hivatalok munkatársai számára a könyvtár lehet az a kapcsolódási pont, ahol a 

hivatali forrásokon túl megtalálják a szakterület más intézményekben megjelent forrásait, il-

letve a feldolgozott adatok felhasználására vonatkozó irodalmat. Ez utóbbi segítséget jelenthet 

a szükséges adatforrások azonosításához, a felhasználói igények mélyebb megértéséhez, illetve 

a módszertani segédletek alaposabb kidolgozásához.  

 

A felhasználói tájékoztatás magában foglalja a hagyományos könyvtári tájékoztatást, de ezen 

túlmutatóan ide értendő a könyvtári felhasználók és a széles közönség tájékoztatása és támoga-

tása egyes statisztikai hivatalt érintő kérdésekben. Erre példa, hogy a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete, az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Központi Statisztikai Hivatal együtt-

működési megállapodást írt alá 2011 júliusában a 2011. évi népszámláláshoz kapcsolódóan.17 

 

A könyvtáraknak kiemelt szerepe lehet abban, hogy a nyílt hozzáférés eszméjét közvetítsék a 

statisztikai hivatalok felé. Ez a funkció már túlmutat a tudományos szféra és a statisztikai hiva-

tal közötti közvetítő szerepre. A 21. század elején a könyvtárak a korábbi klasszikus funkcióikat 

(rendszerezés, megőrzés, szolgáltatás) teljesítendő bevezették a repozitóriumokat. A repozitó-

riumok olyan nyílt hozzáférésű adattárak, amelyek a bennük található dokumentumok minden 

metaadatát és nagyobb részt a teljes szövegét tartalmazzák, és vállalják azok megőrzését. A 

repozitórium a hagyományos könyvtári vagy kézirattári katalógusoknál sokkal alkalmasabb 

arra, hogy a statisztikai hivatalok által előállított dokumentumokat rendszerezze, feldolgozza 

és megőrizze. Így lehetőséget biztosít arra, hogy a belső munkaanyagok, kéziratok is hozzáfér-

hetők legyenek az arra jogosult kör számára, illetve ezek megőrzését is biztosítja. A dokumen-

tumok tárolása mellett azonban a könyvtáraknak szerepet kell vállalniuk az adatrepozitóriumok 

létrehozásában is.18 Az adatrepozitóriumok nem csupán a tanulmányok, hanem az azokhoz ka-

csolódó adatbázisok, adattárak kezelését is vállalják. Az adatrepozitóriumok felelhetnek azért, 

hogy a hivatalos statisztika által előállított digitális adathalmazban ne történjen adatvesztés az 

évek, évtizedek során. Így a módszertan vagy a bázisév megváltozása esetén a korábbi mód-

szertan és bázisév szerinti adatok hozzáférését is biztosítani kell a felhasználók számára. A 

                                                 

17 „Együttműködési megállapodás”, Statisztikai Szemle, 9. sz. (2011): 1018. 

18 Sebestyén György, „Az információtudomány főbb trendjei az ezredforduló után”, Tudományos és Műszaki Tá-

jékoztatás 62, 11–12. sz. (2015): 415–428. 



17 

 

módszertani változások miatt történő adatváltozások nemzeti számlán bemutatott példájáról 

már többen részletesen beszámoltak.19 

 

A hivatalos statisztika nyilvános adatokat állít elő közpénzből. Ezért a nyílt hozzáférés elméle-

tének közvetítése is elengedhetetlen a hivatalok számára. Valamennyi hivatal számára a statisz-

tikai évkönyv a leginkább reprezentatív kiadvány. A kutatásban az európai országok gyakorla-

tát mutatjuk be a statisztikai évkönyv hozzáférhetőségére vonatkozóan a 2017. első negyedév-

nek megfelelő állapot szerint. Az adatok alapján a statisztikai hivatalok túlnyomó része elköte-

lezett a nyílt hozzáférés irányában. Ugyanakkor az intézmények nagy része fontosnak tartja a 

nyílt hozzáférésű online kiadványok mellett a nyomtatott évkönyvek megjelentetését is.  

 

A vizsgálatban 31 ország statisztikai évkönyveit szerepeltettük. Az áttekintésbe bevont orszá-

gok közül 21 megjelenteti nyomtatásban is az átfogó statisztikai évkönyvet. A többi 10 ország 

egy része átfogó statisztikai évkönyvet nem jelentet meg nyomtatásban, de kisebb terjedelmű, 

gyakran ismeretterjesztő kiadványt nyomtatásban is közread.  

 

A hivatalok túlnyomó része online, a megjelenés pillanatában szabadon hozzáférhető módon 

jelenteti meg statisztikai évkönyvet. Mindössze négy olyan hivatalt találtunk, amely a létező 

online változatot nem teszi szabadon hozzáférhetővé a kiadványt. Három esetben (Magyaror-

szág, Szlovákia, Románia) nyolc-tizenkét hónapos embargóval lehet szabadon elérni a kiadvá-

nyokat, de természetesen megvásárolható a hozzáférés az embargó időszakában is. A vizsgált 

országok közül 19 ország teszi a megjelenés idejében nyíltan hozzáférhetővé a statisztikai év-

könyvet.  

 

A tudományos világ fent bemutatott mozzanatai mind lehetőséget és felelősséget adnak a 

könyvtáraknak arra, hogy feladatuknak megfelelően szerepet vállaljanak a statisztikai hivatalok 

életében. Az dolgozatban a hivatali könyvtárak összehasonlító elemzésére vállalkozva bemu-

tatjuk az európai szakkönyvtárak szolgáltatásait és szerepét a hivatalok életében. Több más mu-

tató mellett megvizsgáljuk, hogy a könyvtár önálló szervezeti egység-e a statisztikai hivatalban, 

                                                 

19 Oblath Gábor, „Ezentúl minden másképpen volt? - Gondolatok a GDP-adatok legutóbbi revízióiról”, Statisztikai 

Szemle 90, 6. sz. (2012): 559–570. ; Hüttl Antónia, „Mit mérnek a nemzeti számlák?”, Statisztikai Szemle 89, 10–

11. sz. (2011): 1098–1112. 
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rendelkezik-e önálló honlappal, digitális könyvtárral, (adat)repozitóriummal, végez-e önálló di-

gitalizálási, illetve adatarchiválási tevékenységet, milyen szolgáltatásokkal rendelkezik – külö-

nös tekintettel a tudománytámogatási szolgáltatásokra –, illetve milyen szervezeti és létszám-

keretet biztosít a hivatal a könyvtár működéséhez.  

 

Bár a könyvtárakat üzemeltető statisztikai hivatalok aránya kedvezőnek nevezhető a teljes vizs-

gált sokaság szempontjából, az átfogó kép mégis azt sugallja, hogy sok intézményben a könyv-

tár amolyan „ottragadt”, új szolgáltatásokat bevezetni képtelen részlegként szerepel. Ezt tá-

masztja alá az, hogy a statisztikai hivatalok túlnyomó részében a könyvtár nem önálló szerve-

zeti egység, általában néhány fős könyvtárakról van szó. A könyvtárak nagy része önálló hon-

lapot sem üzemeltet, mindössze a statisztikai hivatal oldalán szerepelnek statikus menüponttal, 

esetleg az online katalógusra mutató eléréssel.  

 

Figyelembe véve azt, hogy a könyvtári szaktudás milyen előnyökkel járhat a statisztikai hiva-

talok tevékenységében, nagy szükség volna arra, hogy a statisztikai szakkönyvtárak érdekérvé-

nyesítő képessége javuljon. A vizsgált statisztikai hivatalok közül csak elenyésző kisebbség 

esetén történt meg a hivatali könyvtár szerepkörének digitális világhoz történő igazítása. Ilyen 

jó példaként hozható fel Magyarország, Finnország, Lengyelország vagy Németország.  

 

Összefoglalás 

Az értekezésben bemutatjuk a statisztika kialakulását, a hazai hivatalos statisztika meghatározó 

eseményeit. A hazai statisztikatörténeti szakirodalom többnyire intézménytörténetre koncent-

rál, és nem mutatja be áttekintően az adatfelvételek mellett az adatkezelés sajátosságait. Ennek 

megfelelően kiemelten törekedtünk arra, hogy a történeti összefoglaló során a szenzitív adatok 

kezelésének egyes állomásait a hivatalos statisztika tágabb történeti fejlődésébe ágyazva szere-

peltessük. A statisztikatörténeti fejezeteknél több esetben nemzetközi példákkal illusztráljuk a 

szenzitív adatok kezelését – bemutatva a magyarországi statisztikától eltérő és azzal egyező 

trendeket.  

 

A történeti összefoglalás során azonosítottuk a magyar hivatalos statisztika intézményesülésé-

nek legfontosabb állomásait és személyeit – ezen belül az adatkezelés paradigmatikus változá-

sait a hivatal életében. Megállapítottuk, hogy a magyarországi statisztika kezdetének központi 
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kérdése az intézményesülés problémája volt. Ezzel járt együtt, hogy az intézményesülést meg-

előző időszakban egy-egy meghatározó statisztikus köré szerveződtek az adatgyűjtések, illetve 

az intézményesülés hiánya jelentette a legnagyobb problémát a 19. század második felének ter-

vezett adatgyűjtései során. A magyar statisztikatörténet bizonyítja, hogy megbízható adatok 

előállításához mindenképpen hivatalos intézményi háttér szükséges, ezt nem helyettesítheti ki-

zárólag egy-egy szakmai szervezet.  

 

A szenzitív adatok kezelése – ha nem is kizárólagosan – elsősorban a népszámlálási összeírások 

során jelenik meg. Az értekezésben külön fejezetet szentelünk a felekezeti és nemzetiségi ada-

tok nyomon követésének a népszámlálások történetében. Több példán keresztül bemutatjuk a 

lakossági bizalom és a statisztika kapcsolatát. A témakör vizsgálatakor megállapítjuk, hogy a 

nemzetiségi és felekezeti adatok más-más történeti korokban kerültek előtérbe, és ennek meg-

felelően – bár módszertanilag erősen összefüggő kérdéscsoportokról van szó – a vizsgálatoknál 

mindenképpen érdemes külön kezelni a két adattípust.  

 

A szenzitív adatok mellett bemutatjuk a könyvtárstatisztika változásait a kezdetektől napjain-

kig. A vizsgálat rámutat a dedikált feladatkiosztás következetességének fontosságára. Megfe-

lelő hivatalos szerv hiányában egyetlen szakmai szervezet sem tudja teljes egészében magára 

vállalni az adatgyűjtés és –harmonizáció feladatát.  

 

Az értekezés második fejezetcsoportja a statisztikai kiadványok történeti alakulásának kvanti-

tatív vizsgálatát mutatja be. Ennek során bemutatjuk a legfontosabb hivatali kiadványsorozato-

kat. A Magyar statisztikai évkönyv esetén fejezet- és táblázatszintű feldolgozás után néztük 

meg, hogy egy-egy korszakban hogyan reprezentálták az egyes adatköröket. A Magyar statisz-

tikai évkönyv mellett a hivatalos kiadványportfólió három reprezentatív kiadványsorozatát vizs-

gáltuk. A Magyar statisztikai közlemények, a Statisztikai időszaki közlemények és a Statisztikai 

tükör a saját korszakuk meghatározó, reprezentatív kiadványsorozatai voltak. A kutatás alapján 

megállapítható, hogy a sorozatok nem minden esetben követik az évkönyvek által vázolt tren-

deket. Több esetben érezhető, hogy a sorozatok gyorsabban reagáltak a változásokra, és a náluk 

megfigyelt kategóriaváltások a későbbi korszakban a statisztikai évkönyveknél is megjelentek. 

 

Az értekezés harmadik részében a statisztikai szakkönyvtárak helyzetét mutatjuk be. A történeti 

áttekintés során a szolgáltatások átalakulására és a szakrendek változására helyezzük a hang-

súlyt. Vizsgáljuk a 21. századi statisztikai szakkönyvtárak helyzetét és kitörési lehetőségeit. 
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Sok esetben tapasztaltuk, hogy a könyvtárak lemaradtak, nem sikerült magukhoz vonzaniuk a 

21. században elvárható feladatok teljességét. Bár több tekintetben érezhető a közeledés, mégis 

hiányosnak mondható a statisztikusok és könyvtárosok együttműködése, tapasztalatcseréje. Bár 

a hivatalok túlnyomó része elkötelezett a nyílt hozzáférés irányába, de metaadatok híján sok 

esetben sem az online könyvtár, sem az adatrepozitórium nem alkalmas arra, hogy más hasonló 

gyűjteményekkel összekapcsolható legyen. Vizsgálatunkban az európai nemzeti statisztikai hi-

vatalok évkönyveinek és szakfolyóiratainak megjelenését és hozzáférhetőségét is számba vesz-

szük.  

 

A könyvtáraknak kiemelten fontos szerepük lehetne a 21. században, hogy a statisztikai hiva-

talok által előállított kiadvány- és adatvagyon nyílt hozzáféréssel, könnyen hozzáférhető legyen 

a kutatók, felsőoktatási munkatársak és a tágabb értelemben vett társadalom számára. Ennek 

érdekében együttműködés szükséges a hivatalos statisztika szereplőivel, illetve igazodni kell a 

könyvtártudomány és a tudományos világ trendjeihez. A könyvtárosok ideális helyzetben van-

nak ahhoz, hogy összekötő szerepet töltsenek be a hivatalos statisztika és a statisztikusok, il-

letve a kutatói szféra és a társadalom között.  
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