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Vázlat

 A statisztika célja, feladatai

 A statisztika megítélése

 A statisztikai tudás, statisztikai gondolkodás helye, szerepe

Merre tart a nemzetközi statisztika, kihívások - válaszok

 Konklúzió



3 Néhány gondolat a statisztikáról (1)
(elhangzott az Akadémián, 1868. október 19-én Keleti Károly 

székfoglaló beszédében)

 „ … a statisztikára a magánéletben nem kevésbé van szükség, mint a 
közéletben …”

 „ … a statisztikai tudomány egyik leglényegesebb alkatrésze és 
tényezője a szám, de korántsem mindene …”

 „ … a statisztika használhatóságának egyik mellőzhetetlen föltétele az 
adatgyűjtések rendszeres, kezelhető és gyors közrebocsájtása, vagyis 
oly közlemények és kiadványok választása, melyek alakjuk, 
berendezésük és megjelenésük ideje szerint a tudomány és élet 
igényeinek megfelelni képesek …”



4 Néhány gondolat a statisztikáról (2)
(elhangzott az Akadémián, 1868. október 19-én Keleti Károly

székfoglaló beszédében)

 „ … vannak még oly kellékeik, melyek nélkül soha meg nem 
feledkezhetnek. E kellékek közül az anyag teljességét s helyes, rendszeres 
beosztását fölösleges említenem. Említeni kell azonban a szükséges 
tárgyilagosságot, a beható kutatást és nyugodt szemlélést, az előadás 
világosságát és lehető átlátszóságát, azon magyarázatokban, melyek nélkül 
a számok csak úgy szárazan odaállítva érthetetlenek volnának, vagy éppen 
félreértésre szolgáltathatnának okot …”

 „ … a statisztikában, hol a számokkal való visszaélés oly könnyű, hol egy 
és ugyanazon számok különböző csoportosításával a legellenkezőbb 
állításokat lehet igazolni, e szempont végtelen fontos …”



5 Vélemények a statisztikáról
(19. század)

 Benjamin Disrael (1804-1881, brit konzervatív politikus, író, 
miniszterelnök): „Három féle hazugság létezik, a hazugság, a 
semmit semmibe vevő hazugság   és a statisztika”

 Mark Twain (1835-1910, amerikai író): „A hazugságnak három 
fajtája létezik: a hazugság,  a szemérmetlen hazugság és a 
statisztika”

 Lawrence Lowell (1856-1943, amerikai egyetemi tanár): „A 
statisztika olyan, mint   a borjúhúsos pite; akkor jó, ha tudod, 
hogy ki és pontosan miből készítette”

 Winston Churchill (1874-1965, brit politikus, miniszterelnök): 
„Csak abban a statisztikában hiszek, amit én hamisítok 
(Churchill ezt nem így mondta)”



6 Vélemények a statisztikáról
(20. és 21. század)

 Aaron Levenstein (1911-1986, amerikai professzor): „A statisztika 
olyan, mint a bikini, sok mindent megmutat, de a lényeget eltakarja”

 Stuart Sutherland (1927-1998, brit politikus, író): „A statisztikával 
mindent be    lehet bizonyítani, ez azonban csak akkor igaz, ha a 
statisztikát rosszul, nem megfelelően használják”

 Szergej Vasziljevics Lukjanyenko (1968-, orosz író): „A mesék sem 
hazudnak kevesebbet, mint a statisztika. Olykor azonban akad bennük 
egy csöpp igazság”

 Jordan Ellenberg (1971, amerikai matematikus): „a tudományos 
bizonyítékot     nem lehet, vagy legalábbis nem szabad csupán gépiesen 
kezelni, előzetes gondolatainknak és hitünknek is részt kell kapniuk a 
megítélésben”



7 Ami közös; a bizalmatlanság
 Miért?

Az adatokhoz gyakran érdekek kötődnek
A felhasználók nem ismerik a statisztikai adatok forrásait
A felhasználók nem ismerik a statisztikai adatok feldolgozását
A felhasználók nem ismerik, hogy az adatok mire és hogyan 

használhatóak fel
A felhasználók nem ismerik a meta adatokat

A statisztikai tudás nagyon szegényes!



8 Milyen a felhasználók statisztikai tudása 
napjaikban?

A felhasználok csoportjai

 „turisták” 

 „gazdálkodók”  

 „bányászok”   



Mi változik a digitális világban?

 A statisztikai adatok forrásai

 A statisztikai adatok gyűjtésének technikája

 A statisztikai adatok feldolgozása

 A matematikai modellek, becslések felértékelődnek

 Új technikák alkalmazása a statisztikai adatok kommunikációjában 
(tájékoztatásban)

 Az adatbőség még több statisztikai tudást igényel!

 A statisztikai tudás hiányában romolhat a statisztika megítélése is!



Min dolgoznak a statisztikusok?
(ISI WSC IPS, CPS. STS szekciói és témái (%)

Sydney
(2005)

Marrakesh
(2017)

Kuala 
Lumpur

(2019)
Modellek, matematikai statisztika 
módszertana

41 36 29

Big Data (adattudós, adatintegráció) - 10 15
Gazdaságstatisztika 13 13 14
Egyebek (etika, tájékoztatás, a statisztika 
kommunikációja, statisztikai 
szakirodalom, oktatás)

13 14 12

Demográfia, társadalomstatisztika 7 10 10
Környezetstatisztika, fenntartható fejlődés 
statisztikája

3 6 8

Cenzusok, mintavételes összeírások 
(népszámlálások, agrárstatisztika)

17 5 7

Hivatalos statisztika (modernizálása, 
helye, szerepe, kompetenciája a digitális 
világban)

6 6 5

Összesen: 100 % 100 % 100 %



Hogyan kezelhetőek a 
legfontosabb kihívások?



European Big Data Hackathon, 2019
(az új adatforrások elemzése új eszközökkel, új összetételű teamekkel)

 Az Eurostat „New Techniques and Technologies for Statistics” (NTTS 2019) 
c. konferenciát szervezett Brüsszelben, 2019 március 11-15-én

 A résztvevők száma 700 volt, akik 63 országot képviseltek (minden 
kontinensről)

 Az NTTS konferenciát 2009 óta kétévente rendezik

 A konferenciához kapcsolódott az „European Big Data Hackathon”, ami 
egy verseny

 A versenyző csapatok a hivatalos statisztikusból, az adattudósból és az 
informatikusból állt

 Az új összetételű csapatok aktuális – döntéshozók számára fontos –
kérdéseket elemeztek



Egységes Adatfeldolgozási Rendszer (EAR)
(a statisztikai és az informatikai munka integrálása)

 Az EAR-t a KSH 2000 és 2010 között dolgozta ki

 Az EAR a statisztikai adatok feldolgozását a statisztikus 
kompetenciájává teszi 

 Az EAR koncepciója



A statisztika oktatásának kihívásai

 A digitális világ, globalizáció miatt újra kell gondolni

a statisztikai oktatás rendszerét

a tankönyvek tartalmát, formáit

a statisztika oktatásában több új (elektronikus eszközt) kell 
használni

 Testreszabott oktatást kell kidolgozni

a statisztikusoknak

a „turisták”-nak

a „farmerek”-nek

a bányászok számára



Egy példa a „turisták”  statisztikai tudásának 
javítására

 Statisztikai napok a Szentendrei Skanzenben

a Skanzen látogatóinak aktív részvétele a statisztikai játékokba, kvízekben

Egy-egy hétvégén mintegy 2500 látogató kapcsolódott be a programba



Statisztikai szakmai Etikai Kódex
(etikus adatkezelés)

 Az MTA Statisztikai Bizottságának felkérésére az MST állította össze 
nemzetközi példák felhasználásával

 Az Etikai Kódexet az MST 2006. évi közgyűlésén fogadta el

 A hazai szakmai Etikai Kódex összeállítása óriási munka volt, ennél 
nehezebb feladat az etikai szabályok, elvek megértetése, alkalmazása



Konklúzió: 
paradigmaváltásra van szükség

Újra kell gondolni a statisztika küldetését, vízióját

Bővíteni kell az új adatforrások körét

Hatékonyabbá kell tenni az informatikai eszközök felhasználását

A statisztika fejlesztése érdekében integrálni kell a statisztikai és az informatikai 
munkát

A statisztikai adatok előállításába be kell vonni a hivatalos statisztikán kívüli 
szereplőket is

Javítani kell a statisztikai tudást a statisztikusok és a felhasználók (még a 
nyilvánosság) körében is

A statisztikai gondolkodást meg kell honosítani a tudomány és az élet 
valamennyi területén beleértve a közgondolkodást is!



Ahhoz hogy a folyamatokról, jelenségekről hiteles 
képet tudjunk alkotni

 jó színvonalú statisztikai tudás (gondolkodás) kell

 a statisztikai adatokat etikusan kell felhasználni

A statisztikai gondolkodást meg kell honosítani az élet minden területén!
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Köszönöm a figyelmet!


