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Szakosztályok

• Demográfiai
• Gazdaságstatisztikai
• Közigazgatási- Igazságügyi és Jogi Informatikai
• Nemzetközi Statisztikai
• Statisztika-oktatási
• Statisztikatörténeti
• Társadalomstatisztikai
• Területi Statisztikai
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A Gazdaságstatisztikai szakosztály
(Nemzetközi statisztikai szakosztállyal együttműködve)

2007. december 13. A hivatalos statisztika új szerepben, statisztikai 
mutatókhoz kötött döntések, problémák és
megoldási utak

2008. május 7. Az Ecostatban folyó gazdaságmodellezési munkák

2008. szeptember 17. Minőség a hivatalos statisztikában 

2009. május 7. Az adminisztratív adatok statisztikai  hasznosítása

2009. október 15. Válság a gazdaságstatisztika tükrében
2009. november.17. Beszámoló a „Measuring the Informal Economy in 

Developing Countries” című, Nepálban rendezett 
IARIW  konferenciáról

2010. január 15. A nemzeti számlák és a forrás-felhasználás táblák 
(ÁKM) integrált előállítása

Rendezvények témái:
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Közigazgatás-, Igazságügyi statisztikai és Jogi 
Informatikai Szakosztály

2007. március. 19. Dr. Nagy Tibor: Útkereszteződés előtt a Magyar 
Köztársaság Ügyészségének informatikája (közös 
rendezvény a JIT-el)

2008. február 28.     Dr. Katona Tamás: Az  Államkincstár 
informatikai rendszerei (közös 
rendezvény a JIT-el)

2008. szeptember 26. Emlékülés Dr. Thirring Lajos halálának 25. évfordulója 
alkalmából (közös rendezvény az MST 
Statisztikatörténeti szakosztályával)

2008. november 24.  Ünnepség Katona Tamás 60. születésnapja  
alkalmából (Közös rendezvény  a KSH-val,  a két 
Jogi Karral és a Magyar Kriminológiai       
Társasággal)

2009. február 26.    Dr. Diczig István: A kriminálprognosztika 
fejlődése (közös rendezvény a JIT-el)
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Statisztika-oktatási Szakosztály
2006.
• Tájékoztatás az OKJ szerinti statisztikai szakképzésről
• Excel-használat a statisztika-oktatásban
• Nem csak statisztika – a KSH Könyvtár és Levéltár statisztika-oktatást támogató

tevékenysége
• A hivatalos statisztikai tevékenység minőségbiztosítása és a statisztikai oktatás-

kutatás
• Statisztikai modellek az oktatásban
2007.
• A rangsorkészítés módszertani buktatói, vitaindító előadás a hazai felsőoktatási 

intézmények rangsorolásáról
2008.
• A bolognai rendszerű gazdaságtudományi alapszakokon folyó statisztika-oktatás 

céljaira eddig megjelent, illetve rövidesen megjelenő új tankönyvek bemutatása
• A statisztika-oktatás helyzete a budapesti középiskolákban (megjelent: Statisztikai 

Szemle 2009. szeptember)
Együttműködési megállapodás kötése az MST Statisztika-oktatási Szakosztálya és a KSH 

Könyvtár között
2009.
• Egészség, egészségügy a számok tükrében
• Analitikus trendszámítás és szezonalitásvizsgálat tanítása Exceles támogatással
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Statisztikatörténeti Szakosztály

2007
• A magyar parlamenti és önkormányzati választások története 

(1920-1939, 1990-2006)

2008 tavaszi ülés
• Magyarországi történeti demográfiai kutatás 
• Magyar infláció (1946-2007)
• Észak-kelet Magyarország kézművesipara (XVI-XX. század)
2008 őszi ülés
• Thirring Lajos emlékülés  (Közigazgatási-, Igazságügyi és  Jogi 

Informatikai szakosztállyal közösen)

2009
• A Statisztikai Szemle 1923-2009. közötti évfolyamai digitalizált 

állományának internetes megjelenése (együttműködve a Statisztikai 
Szemlével)

• Oros Iván emlékülés
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Társadalomstatisztikai szakosztály

Műhelykonferenciák:
2007 
• A 2001. évi népszámlás és a 2005. évi mikrocenzus adatállományainak 

összekapcsolása
• A longitudinális adatállományok kialakításával kapcsolatos tapasztalatokról

2008
• A FEOR és az ISCO-08 harmonizációja illetve felülvizsgálata 
• Közreműködés a „Párkapcsolatok” címmel szervezett – műhelykonferencia 

megrendezésében 

2009  
• „A népszámlálási adatok minőségbiztosítása, hasznosíthatósága a nemzetközi 

és hazai  tapasztalatok tükrében”
• Közreműködés a „Népszámlálások – nemzeti-etnikai adatok” címmel 

szervezett műhelykonferencia megrendezésében.

Szakmai viták jelentek meg a Statisztikai Szemlében.
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Területi statisztikai Szakosztály
2006. október 26-27. 
Szakmai konferencia „A városok szerepe a regionális fejlődésben” címmel, „Városi 

információs rendszerek” témakörben. 
Előadások:
• Város és városkörnyék kapcsolatának vizsgálata a népszámlálási adatok alapján.
• Urban Audit: az egységes európai városstatisztikai adatbázis.
• Urbán Audit a hazai adatszolgáltatási tapasztalatok tükrében.
• Az urbanizáció és a térbeli társadalomszerkezet változásának statisztikai vizsgálati 

lehetőségei.
• Európai Városi Tudáshálózat.

2007. június 6. 
Szakmai konferencia „Területi egyenlőtlenségek címmel.
Előadások:
• Területi különbségek mérséklését szolgáló állami intézkedések.
• Nagyvárosi térségek térbeli, társadalmi egyenlőtlenségei.
• Hazai egyenlőtlenségi trendek nemzetközi tükörben.
• Gazdasági egyenlőtlenségek a kibővült Európai Unióban.
• A halandóság területi egyenlőtlenségei.
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Nagyrendezvények
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2007. december

• DR. KOVÁCS ÁRPÁD: Az információ, az adat szerepe az ÁSZ 
ellenőrzési tevékenységében

• PETSCHNIG MÁRIA ZITA: Statisztika a felhasználó szemszögéből

• DR. POZSONYI PÁL: Magyar nemzeti számlák – a fejlesztés útján

• DR. HAJDU OTTÓ: Módszertani irányzatok a csőd előrejelzésben 
és a szegénység mérésében
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Gazdasági és társadalom-politikai 
döntéseket szolgáló információs rendszerek

(közösen az MKT-vel, 2008. december)

• DR. FARAGÓ TAMÁS: 175 éve született Keleti Károly 

• DR. KUPA MIHÁLY: A gazdaságpolitikai döntéseket támogató
információs rendszerek minősítése és fő kérdései

• DR. HERCZOG LÁSZLÓ: Adatokra és tényekre alapozott 
szakpolitika-alkotás a társadalompolitikában 

• TÓTH ISTVÁN GYÖRGY: Anekdotikus benyomások a gazdaság-
és társadalompolitikai döntések adatigényéről a TÁRKI 
tapasztalatai alapján

• DR. FALUSSY BÉLA: Az időmérleg, mint a társadalmi jóléti 
mutatók egyik meghatározó eleme
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Statisztikai Etikai Kódex

• Előzmények:         Szilágyi György

• Munkabizottság:  Hunyadi László
Próbáld Ákos
Végh Zoltán
Vavró István

• A jövő
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A „Visegrádi” Statisztikai Társaságok 
együttműködése

• Visegrád, 2005 – az együttműködési megállapodás aláírása

• Pozsony, 2006 – statisztikai szakmai etikai kódex kidolgozása a 
Visegrádi Statisztikai Társaságokban

• Ljubjana, 2007 – a statisztika aktuális kérdéseinek megvitatása

• Prága, 2008 – visegrádi, fiatal statisztikusok konferenciája (magyar 
előadók: Galambosné Tiszberger Mónika, Kincses Áron, Tóth Géza)

• Bukarest, 2009 – a gazdaságválság hatásainak statisztikai mérése

• Bécs, 2010
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2009-ben a román ST elismerő oklevelet és plakettet adott át az 
MST-nek a Visegrádi együttműködésében végzett munkájáért
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A Visegrádi ST-ok szekciója az ISI 56. 
konferenciáján; 2007, Lisszabon

„Regionális együttműködés – szakmai statisztikai etika”
(a témát a visegrádi Társaságok együtt határozták meg)

• A szekció szervezője és elnöke: Laczka Éva (a visegrádi Társaságok felkérésére)

• Előadók:
– Joachim Lamel – Szakmai statisztikai etika Ausztriában
– Ili Dumitrescu – Statisztikai szakmai etika, a hivatalos statisztika iránti bizalom 

javításának szükségessége
– Peter Mach – A szlovák álláspont
– Andrej Blejec – A szlovén szakmai statisztikai etika
– Németh Zsolt – Az MST tevékenységéről
– Jaromir Antoch – Hogyan bővítsük a regionális együttműködést

• Moderátor: Jean-Louis Bodin
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A Visegrádi ST-ok szekciója az ISI 57. 
konferenciáján; 2009, Durban

„Statisztikai adatok nemzeti és nemzetközi összehasonlíthatóságának problémái”
(a témát a visegrádi Társaságok együtt határozták meg)

• A szekció szervezője és elnöke: Laczka Éva (a visegrádi Társaságok felkérésére)

• Előadók: 
– Peter Hackl – Nemzeti adatok összehasonlíthatósága, relevancia és élethűség egy 

nemzeti statisztikában
– Ilie Dumitrescu - Kompozít indikátorok használatának racionalitása a nemzetközi 

összehasonlításokban
– Constantin Anghelache – Külkereskedelmi folyamatok statisztikai (szerkezeti) 

elemzése és   problémái
– Peter Mach – A statisztikai kultúra fejlesztése Szlovákiában
– Jaromir Antoch – Megjegyzések, javaslatok a statisztikai adatok homogenizálására

• Moderátor: Jean-Louis Bodin, Jaromir Antoch
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Köszönöm a figyelmet!


