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JOUBERT KÁLMÁN

Joubert Kálmán 1946. június 4-én született Sopronban. A 
soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban (egykor és ma 
Evangélikus Líceum) érettségizett 1965-ben. 1972-ben a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Természettudományi Karán biológia-kémia szakos 
középiskolai tanári oklevelet szerzett.
M ár egyetemi hallgató korában bekapcsolódott az 
embertani kutatásokba, előbb Szilágyi Katalin, majd 
Nemeskéri János vezetésével.
Nemeskéri János hívta meg, hogy kapcsolódjon be az 
általa vezetett humánbiológiai kutatásokba a 
főmunkahelyén, a KSH Népességtudományi Kutató 
Intézetében. így került előbb a KSH 
Ncpesedésstatisztikai Főosztályára, majd 1979-ben a 

Népességtudományi Kutató Intézetbe, ahol jelenleg szenior kutató. Egyetemi doktori 
címet summa cum laude minősítéssel 1983-ban a KLTE Természettudományi Karán 
szerezte meg
1972-1983 között részt vett a Nemeskéri János által vezetett ún. sorköteles kutatásban, 
amely az első hazai országos reprezentatív mintán végrehajtott humánbiológiai kutatási 
program volt. A kutatás eredményeit összefoglaló, az 1983-ban megjelent 
tanulmánykötet megírásában és szerkesztésében is részt vett.
„Terhesek és csecsemők egészségügyi és demográfiai vizsgálata” c. kutatási program 
terhesvizsgálati szakasza 1979-ben kezdődött országosan reprezentatív mintavetéllel, 
amely programnak főszervezője és résztvevője volt. A kutatási program folytatódott a 
vizsgált terhesek élveszületett gyermekeinek vizsgálatával, amelyből az Országos 
Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat lett és a vizsgált gyermekek 18 éves 
korában, 2001. évben fejeződött be. A vizsgálat eredményeiből eddig mintegy 60 
publikáció jelent meg.
Részt vett Nemeskéri János szakmai irányításával 1987-1990 között végzett a 
„Fiatalkorú elitéltek biológiai, egészségügyi és demográfiai vizsgálata” c. kutatásban. 
Folyamatos, önállóan végzett kutatási témája az országos születési adatok elemzése. Az 
1990-1996 évi országos születési adatok alapján kidolgozott újszülöttfejlettségi 
referencia adatait 2000-ben adta közre.
1998-ban Gyenis Gyulával közösen indították el „A 18 éves sorkötelesek 
testfejlettségének, egészségi állapotának és szocio-demográfiai jellemzőinek vizsgálata” 
c. kutatási programot, amelyet a Honvédelmi Minisztériummal, illetve a Honvéd 
Vezérkarral együttműködésben valósítottak meg. Ennek eredményeiről eddig egy 
összefoglaló tanulmányban (2001) és számos publikációban adtak számot.
Magyar és idegen nyelven 95 tanulmánya, 9 könyve és 11 könyvfejezete jelent meg.
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