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MST-23/2017 

Tisztelt MST Tag! 

Kedves Kollégák! 

 
 

 
 

Az MST 2017. évi eseményei 
(aktualizálva 2017. szeptember 5.) 

 
 

Az MST négy Szakosztálya esetében megtörténtek a tisztújítások: 

Statisztika-oktatási Szakosztály 

 elnök: Sugár András (Corvinus Egyetem) 

 tagok: Oroszné Csesznák Anita (Budapesti Gazdasági Egyetem) 

  Varga Beatrix (Miskolci Egyetem) 

 

A 2017. május 19-i tisztújítással összekötött ülésen Sugár András – Statisztika oktatás a 

Corvinus Egyetemen, Kovács Péter – Statisztika oktatása a Szegedi 

Tudományegyetemen, Kehl Dániel – Statisztika oktatása a Pécsi Tudományegyetemen és 

Oroszné Csesznák Anita - Statisztika oktatása a Budapesti Gazdasági Egyetem címmel 

tartottak előadást. 

 

Gazdaságstatisztikai Szakosztály 

 elnök: Galambosné Tiszberger Mónika (Pécsi Tudományegyetem) 

 alelnök: Poór Judit (Pannon Egyetem) 

 alelnök: Valkó Gábor (KSH) 

titkár: Árva Katalin (KSH) 

 

A 2017. június 29-i, tisztújítással összekötött ülésen Galambosné Tiszberger Mónika – 

Regionális jól(l)ét mérés – néhány érdesség és Bacsi Zsuzsanna (Pannon Egyetem) – 

Multikulturalitás és fejlettség: ellentét vagy összhang címmel tartottak előadást. 

 

Területi Statisztikai Szakosztály 

 elnök: Dusek Tamás (Széchenyi István Egyetem) 

 alelnök: Tóth Géza (KSH) 

 alelnök: Kocsis Nagy Zsolt (KSH) 

titkár: Kormos Zoltán (KSH) 

 

A 2017. július 12-i, tisztújítással összekötött ülésen Dusek Tamás (Széchenyi István 

Egyetem) – A területi statisztika alapkérdései, Nemes Nagy József (ELTE) – 

Információhiány ~ információbőség, Tóth Géza (KSH) – Magyarország térszerkezete 

területi statisztikai megközelítésben és Kocsis Nagy Zsolt (KSH) – Falvaink statisztikája 

a falu szemével, avagy az adatok mögött álló valóság címmel tartottak előadást. 
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Közigazgatási-, Igazságügyi és Jogi Informatikai Szakosztály 

elnök: Kovacsics Józsefné (ELTE) 

 

A 2017. május 10-i, a tisztújítással összekötött ülésen Nagy Tibor (Legfőbb Ügyészség, 

Informatikai Főosztály) – Elektronikus kapcsolattartás a büntetőeljárásban címmel 

tartott előadást. 

 

A Szegedi Egyetem és a ProCivicStat 2017. szeptember 7-9-én „Challenges and Innovations 

in Statistics Education” nemzetközi konferenciát tart.  A ProCivicStat hat európai egyetem 

stratégiai együttműködése az Európai Unió Erasmus programjának keretén belül, melynek 

célja a középiskolai és egyetemi statisztikaoktatáshoz olyan oktatási anyagok fejlesztése, 

melyek hozzájárulnak a társadalmi, gazdasági problémák megértéséhez. A konferencia célja 

egyrészt a ProCivicStat együttműködés keretében zajló fejlesztések és azok eredményeinek 

bemutatása, másrészt a résztvevők statisztikaoktatáshoz kötődő tapasztalatcseréje, 

gondolatainak, problémáinak, gyakorlati megoldásainak bemutatása, megismerése. Az MST 

mellett a konferencia szakmai támogatója az IASE (International Association for Statistical 

Education).  

 

A konferencián 8 prezentációs szekció és 8 workshop (például: gamifikáció, R, felhőalapú 

oktatás, oktatási segédanyagok, hazai és külföldi vizualizációs szoftverfejlesztések) kerül 

megszervezésre. Az előadók között szerepel Jim Ridgway (plenáris előadó, az IASE alelnöke), 

Iddo Gal az IASE korábbi elnöke, Tim Erickson (USA). A rendezvényen való részvétel 

ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amely a http://www.eco.u-szeged.hu/procivic oldalon volt 

megtehető június 7-éig. 

 

 

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara 2017. szeptember 27-én „A 

gazdaságstatisztika szerepe az oktatásban” címmel egynapos tudományos konferenciát tart, 

melyen az MST is képviselteti magát.  

  

A keszthelyi Pannon Egyetem 2017. szeptember 28-29-én „A múlt mérföldkövei és a jövő 

kihívásai – 220 éves a Georgikon” címmel tudományos konferenciát tart, melyen az MST is 

képviselteti magát.  

 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2017. október 17-18-án, Lillafüreden 

„Mérlegek és Kihívások” címmel tudományos nemzetközi konferenciát tart, melyen az MST 

is képviselteti magát.  

 

Részvétel az ISLP (International Statistical Literacy Project) poszter készítő verseny hazai 

fordulójának megrendezésében. A verseny kétévente kerül lebonyolításra általános és 

középiskolások körében. Az idei feladat egy, az ország történelméhez kapcsolódó statisztikai 

poszter elkészítése volt, melyre 8 pályamű érkezett. 

 

Az eredményhirdetésre 2017. május 3-án, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi 

Karán került sor. Az első három díjat az alábbi középiskolák csapatai nyerték el: 

  

http://www.eco.u-szeged.hu/procivic


 

3 
 

I. helyezett: Veszelinov Ilona – Katona Laura, Szegedi SZC Kőrösy József 

Közgazdasági Szakgimnáziuma, Felkészítő tanár: Beharóczkiné Varga Andrea 

II. helyezett: Rácz-Fodor Anna – Béres Adrienn Ilona, Szegedi SZC Kőrösy József 

Közgazdasági Szakgimnáziuma, Felkészítő tanár: Beharóczkiné Varga Andrea 

III. helyezett: Hadfi Nóra – Fogl Karolina, Kecskeméti SZC Iskola Kada Elek 

Közgazdasági Szakgimnázium, Felkészítő tanár: Kutasi Gyöngyvér 

 

A nemzetközi fordulóban (a Marrakeshi ISI konferencián) Magyarországot 

az I. helyezett csapat képviselte. 

 

 

A 2017. augusztus 7-9 között, Tokióban tartott IFCS 2017 nemzetközi konferencián 

„Changing environment, new challenges, new responses” c. szekcióban mutatkozott be az 

MST magyar IFCS csoportja.  Előadásokat az érdeklődők 2017. szeptember 14-én, 10:00 

órakor a BGE-n meghallgathatják. Előadások: 

 

Szilágyi Roland – Varga Beatrix – Géczi Papp Renáta (Miskolci Egyetem): Várható 

érték klaszter alapú becslése 

Csesznák Anita – Sándorné Kriszt Éva (Budapesti Gazdasági Egyetem): A régióalapú 

osztályozás lehetőségei a globális társadalmi haladási index képzésében a 

fenntartható fejlődés szolgálatában 

Galambosné Tiszberger Mónika (Pécsi tudományegyetem): Jól(l)ét mérésének 

lehetőségei 
Kovács Péter – Petres Tibor (Szegedi Tudományegyetem): A multikollineritás egy 

mérési és modellezési lehetősége 

 

 

A Horvát Statisztikai Társaság 2018. május 10-11-én Opatia-ban tartja második 

nemzetközi konferenciáját (ISCCRO’18), melyre várja előadók jelentkezését. Az előadásokra 

történő jelentkezést, absztraktokat 2017. november 20-ig várják a szervezők. A részletes 

információk megtalálhatóak az MST honlapján. 

 

 

A FENStatS 2017. július 20-án (a Marrakeshi ISI kongresszus ebédszünetében) tartotta 

6. Tanácsi ülését. A jelenlegi 21 nemzeti statisztikai társaság közül 9 társaság (olasz, spanyol, 

portugál, francia, német, román, osztrák, magyar, lengyel) képviseltette magát (akik a 

Marrakeshi ISI ülésen is részt vettek). A résztvevők jóváhagyták a görög és a lett statisztikai 

társaságok csatlakozását, ezzel a FENStatS tagtársaságok száma 23-ra nőtt.  

 

A FENStatS jelenlegi elnöke (Maurizio Vichi) tájékoztatta a résztvevőket a tervekről: 

 a következő CESS 2018 ülés helyeként Ciprust javasolták (többen érdeklődtek, hogy 

miért olyan országról beszélünk, amely nem tagja a szövetségnek); 

 felhívta a tagszervezetek figyelmét a második Európai Statisztikai Nap megtartására, 

amely október hónapban lesz aktuális (az elsőt a szövetség Budapesten, csatlakozva a 

CESS 2016-hoz tartotta meg). 

 Maurizio Vichi (jelenlegi elnök) a FENStatS következő elnökének Walter 

Radermachert (az Eurostat korábbi főigazgatóját) javasolta. A szavazásra, döntésre 

ősszel – elektronikusan – kerül sor. 
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A 2005-ben Budapesten megalakult V7 ez évi ülésére 2017. október 13-án, Pozsonyban kerül 

sor, vendéglátója a Szlovák Statisztikai és Demográfiai Statisztikai Társaság.  

 

 

 Statisztikatörténeti szakosztály 
o 2017. január 25: A forint születése, 1946 (KSH Könyvtár) 

o 2017. február 27: Látogatás a NAV Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeumban  
o 2017. május 9: Népszámlálások a Bibliában (KSH Könyvtár) 
o 2017. június 14: Ártörténeti szakportál (artortenet.hu): egy új informatikai 

megközelítés a gazdaságstatisztika történeti forrásainak rendszerezésére (KSH 

Könyvtár) 
 

 

 Közigazgatási-, Igazságügyi és Jogi Informatikai Szakosztály tervei 
 

o 2017. októberre (ELTE Jogi Kar, együttműködve a Statisztikatörténeti 

szakosztállyal és a Jogi és Informatikai Társasággal) az alábbi programokat 

tervezi: 

 Megemlékezés az ELTE Statisztikai Tanszék megalapításának 240. 

évfordulójáról 

 Megemlékezés Keleti Károly halálának 125. évfordulójáról  

 

 
Szónokyné Ancsin Gabriella a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és 

Társadalomföldrajz Tanszék egyetemi adjunktusa azzal a javaslattal kereste meg a Magyar 

Statisztikai Társaságot, hogy 2017. őszén, Ópusztaszeren közös konferenciát szervezzünk. 

Tekintettel arra, hogy Társaságunk tervei között is szerepelt ópusztaszeri, illetve szentendrei 

program tervezése, a közös konferencia érdekében az egyeztetések elindultak. 

 

 

 

Cipődoboz ajándék program Csokalyon, a Fényes Elek emlékszoba támogatása. 
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Szervezeti információk 
 

 

A 2013. évi CLXXVII törvény (Ptké) törvény kötelezett valamennyi civil szervezetet 

(így az MST-t is) az alapszabály (alapvetően formai, szövegszerű) módosítására. Az MST 

Választmánya által elkészített tervezetet a Közgyűlés megtárgyalta, illetve elfogadta, amit a 

Törvényszék 2017 januárjában fogadott el (elérhető az MST honlapján, www.mstnet.hu). 

 

A Választmány és a szakosztályvezetők elkötelezték magukat a Társasági élet és munka 

élénkítése mellett, már jelenleg is zajlanak szakmai programok, és konkrét tervek is vannak. 

Reméljük, hogy ezek elnyerik a tagság érdeklődését, hasznos információkkal szolgálnak, 

ezáltal is erősítve a statisztikusok családjának közösségét.  

 

A programok szervezéséhez, végrehajtásához szükséges forrást a tagdíj-bevétel, a 

Társaság 1 %-os támogatása és pályázatok biztosítják/biztosíthatják.  

 

Az év kezdetével esedékessé vált a 2017. évi tagdíj befizetése, amelynek a 2013. 

november 21-i Közgyűlés által jóváhagyott összege: 

- aktív tag esetén    5000.- Ft/év 

- nyugdíjas tag esetén   3000.- Ft/év 

- örökös tag, örökös tisztségviselő esetében díjmentes. 

 

Tisztelettel kérjük, a Társaság tagjait, hogy amennyiben elmaradásuk van, a 2016. évi 

tagdíjat (illetve az esetleges korábbi hátralékot) is 2017. május 15-ig szíveskedjenek 

befizetni, rendezni. A tagdíj befizetése történhet 

- átutalással az MST 11702036-20534424 (OTP Bank) számú számlájára, 

- vagy csekken (amennyiben csekkre van szüksége, kérjük igényét email-en az 

mst@ksh.hu címen, vagy postai úton jelezze). 

 

 

Annak érdekében, hogy a tájékoztatókat, meghívókat megkapja, kérjük, hogy az 

elérhetőségében bekövetkezett változásokat szíveskedjen jelezni 
az mst@ksh.hu e-mailen vagy az MST 1024. Budapest, Keleti Károly utca 5-7. címen. 

 
 

http://www.mstnet.hu/
mailto:mst@ksh.hu
mailto:mst@ksh.hu

