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2017. októberében lezajlott a Federation of European Statistical Societies (FENStatS) 

tisztújítása, melynek eredményei az alábbiak: 

 

Elnök: Walter Radermacher (Német Statisztikai Társaság) 

Főtitkár: Maria Eduarda Silva (Portugál Statisztikai Társaság) 

Alelnök: Maurizio Vichi (Olasz Statisztikai Társaság) 

Pénzügyi vezető: Maria Dolores Ugarte (Spanyol Statisztikai Társaság) 

Webmaster: Gejza Dohnal (Cseh Statisztikai Társaság) 

 

 A FENStatS 2017 decemberében véleményezte a Directive on the re-use of public 

sector information (Directive 2003/98/EC) jogszabályt. A Bizottság a direktíva 

napirendre tűzésével teljesíti az időszakos felülvizsgálati kötelezettséget. A direktíva 

célja, hogy biztosítsa, megkönnyítse a kormányzati adatok felhasználhatóságát a 

gazdaság szereplői és a kutatók számára. 
 

 A FENStatS csatlakozott az Andreas Georgiou (Görög Statisztikai Hivatal korábbi 

elnöke) és munkatársai ellen folytatott büntető eljárás elleni tiltakozáshoz. A 2010-

ben (a Görög Statisztikai Hivatal akkori elnöke által) az Európai Uniónak megküldött 

görög GDP adatokat a görög kormány úgy ítélte meg, hogy azok károkat okoznak 

Görögországnak. A büntető eljárás azóta is folyik, súlyos büntetésekkel fenyegetve a 

korábbi elnököt és munkatársait. Eddig a tiltakozást 40 szervezet és 651 magánszemély 

írta alá. 
 

 A FENStatS tájékoztatta a tagtársaságokat, hogy az ECAS még tud néhány résztvevőt 

fogadni a 2018. február 20-22 között tartandó „Statistical Disclosure Control for 

Official Statistics” c. Franciaországban tartandó tanfolyamon (Campus de Ker Lann, 

Bruz). További információ elérhető a http://ecas.ensai.fr honlapon.  

 

 

A V7 Statisztikai Társaságok (a 2005-ben megalakult együttműködés tagjai az osztrák, cseh, 

lengyel, magyar, román, szlovák és szlovén statisztikai társaságok) 2017. október 13-án 

Pozsonyban tartotta éves ülését. A V7 Statisztikai társaságok az ülésen közös nyilatkozatot 

fogadtak el. Köszöntve az Európai Statisztika Napját (október 20.) a statisztika és a statisztikai 

kultúra fejlesztése, megbízható, objektív statisztikai adatok szolgáltatása mellett kötelezték el 

magukat.  

 

  

http://ecas.ensai.fr/
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2017. decemberében lezajlott az International Federation of Classification Societies (IFCS) 

tisztújítása, melynek vezető testülete hat pozícióból áll: 

- elnök (2018-2019) – Berthold Lausen (University of Essex) 

- korábbi elnök (2016-2017) – Akinori Okana (Tama University) 

- leendő elnök (2020-2021) – Angela Montanari (Università di Bologna) 

- titkár – Christian Hennig (University College London) 

- pénzügyi vezető – Nema Dean (University of Glasgow)  

- közzétételi vezető – Katrijn Van Deun (Tilburg University) 

 

2017. december 29-én két pozícióban történt választás; leendő elnöknek Angela Montanarit, 

közzétételi vezetőnek Katrijn Van Deun-t választották meg. Berthold Lausen elnök úr 

jelezte, hogy a következő két évben minden IFCS tagtársasághoz el fog látogatni, lehetőség 

szerint egy-egy helyi konferenciához csatlakozva.  

 

A következő (16.) IFCS konferencia 2019 augusztusában Thessaloniki-ben kerül 

megrendezésre, együttműködve a Görög Statisztikai Társasággal. 

 

 

Megjelent a 2017. szeptember 7-9 között Szegeden  tartott  Challenges and Innovations in 

Statistics Education konferencia elektronikus kiadványa, amely a http://www.eco.u-

szeged.hu/english/research/scientific-publications/challenges-and-innovations-in-statistics-

education?folderID=42798&objectParentFolderID=42798 linken keresztül érhető el. Az IASE 

és az MST is a  konferencia szakmai támogatói voltak. 

 

 

Az MST korábbi elnöke állásfoglalást kért, az Eximbank elszámolása (EDP) kérdésében, 

melyről az alábbi tájékoztatást adjuk: 
 

- a kérdés a kezdetektől meglehetősen nagy nyilvánosságot kapott, szakmailag követhető 

az Eurostat honlapján, de a média is folyamatosan követi az eseményeket, 
 

- a makro-statisztika, így az EDP és az Eximbank elszámolása is a legbonyolultabb, 

legnehezebb területek egyike. A közvetlenül érintett (aláíró) intézményekben (NGM, 

MNB, KSH) sem túl nagy azok száma, akik ismerik a vonatkozó jogszabályok és azok 

értelmezésének minden részletét. Ennek köszönhető, hogy a kérdést a CMFB 

(Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics) is többször, 

hosszasan tárgyalta,  
 

- fordulatot a CMFB 2017. júliusi ülése hozott, amikor a CMFB – szoros szavazással – 

az Eximbank államháztartásba történő elszámolása mellett döntött, 
 

- az MST elnöksége e kérdésben azt válaszolta, hogy a CMFB állásfoglalását tudomásul 

veszi, és támogatja annak végrehajtását. 

 

 

Az MST Etikai Testülete (ET) a médiában, közbeszédben megfigyelhető, helytelenül használt 

statisztikai/közgazdasági szakszavak, terminus technikusok elleni fellépést, nyilatkozatok 

megfogalmazását tűzte ki céljául. A munka nagymértékben hozzájárulhat a statisztikai kultúra 

és a statisztika megítélésének javításához. 

 

 

http://www.eco.u-szeged.hu/english/research/scientific-publications/challenges-and-innovations-in-statistics-education?folderID=42798&objectParentFolderID=42798
http://www.eco.u-szeged.hu/english/research/scientific-publications/challenges-and-innovations-in-statistics-education?folderID=42798&objectParentFolderID=42798
http://www.eco.u-szeged.hu/english/research/scientific-publications/challenges-and-innovations-in-statistics-education?folderID=42798&objectParentFolderID=42798
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Együttműködés a hazai egyetemekkel 
 

 

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

gazdaságstatisztika szerepe az oktatásban” címmel egynapos tudományos konferenciát 

tartott. 

- Tóth Géza (KSH): Statisztikai adatok kezelése és kutatószoba környezet a KSH-ban 

- Laczka Éva (MST): A gazdaságstatisztika aktuális kérdései ~ miért is állunk 

paradigmaváltás előtt? 

- Katona Tamás (SzTE). A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a 

közgazdászképzésben 

- Medve András (OE): Megemlékezés a Kar névadójáról, Keleti Károlyról 

- Kovács Krisztián (KSH): Hol találjuk az adatokat? 

- Keszthelyi Szilárd (AKI): Tesztüzemi Információs Rendszer és az adatok használata 

- Lipták Katalin (ME): A gazdaságstatisztika szerepe a munkaerő-piaci folyamatok 

elemzésében a V4-ek körében 

- Lukács Gábor (PE): Agrártörténeti adatok felhasználása a tápanyag-gazdálkodás 

oktatásában 

- Bacsi Zsuzsanna (PE): A homogén vagy a heterogén társadalmak a sikeresebbek? 

- Szabó Zsolt Mihály (OE): Nyugdíjbomba – globális öregedés társadalmi hatásai 

- Sándorné Kriszt Éva (BGE): A statisztika oktatás helye, szerepe a 

gazdaságtudományi képzésben 

- Cserháti Ilona (BCE): Gazdaságstatisztikai kihívások oktatási konzekvenciák 

- Nagy Viktor (OE): Gemifikáció a statisztika oktatásában 

- Csató László (MTA SzTAKI): Az EKS módszerek karakterizációja 

- Jámbor Attila (BCE): Versenyképesség mérései módszerek és azok 

gazdaságstatisztikai vonatkozásai a mezőgazdaságban 

- Szabó Richard: Pénzügyi intézmények értékelésére használt statisztikai módszerek 

 

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

jövő kihívásai – 220 éves a Georgikon” címmel nemzetközi konferenciát tartott, a nyitó 

és záró plenáris ülésen túl az előadásokat 13 szekcióban (részletek elérhetőek az 

egyetem honlapján) vitatták meg.  

 

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

Lillafüreden „Mérlegek és Kihívások” címmel nemzetközi konferenciát tartott, a nyitó 

és záró és plenáris ülésen túl az előadásokat 10 szekcióban (részletek elérhetőek az 

egyetem honlapján) vitatták meg 

 

 Az ELTE Jog- és Államtudományi Kara 2017. december 5-én „Mit nyújthat a 

statisztika” címmel egynapos konferenciát tartott. 

- Kovacsics Józsefné (ELTE): A statisztika oktatás 240 éve az ELTE Jogi 

Karán 

- Katona Tamás (SzTE): A jogi informatika oktatása a jogászképzésben 

- Gyémánt Richard (ELTE): A demográfia oktatása a jogászképzésben 

- Steiger Judit (ELTE): A „valóságidegen” közgazdasági modellek és a 

valóság statisztikai leképzésének jelentősége 

- Horváth Balázs (KSH Könyvtár): A magyarországi hivatalos statisztika 

atyja: Keleti Károly élete és személyisége 
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- Rózsa Dávid (KSH Könyvtár): Egyenlő az elsők között: Konek Sándor és a 

statisztika új útjai 

- Laczka Éva (MST): Mit is jelent az Európai Statisztika napja? 

- Kovács Péter (SzTE): Jogi informatika ~ új kihívások  

 

2017. október 20-án, az Európai Statisztika Napján az MST emléklapot juttatott el a 

statisztikát oktató egyetemek érintett szervezeti egységeinek. Az emléklap egyúttal 

megemlékezett Keleti Károly halálának 125. évfordulójáról és a Keleti Károly idézettel hívta 

fel a figyelmet a statisztika hitelességének, fejlesztésének fontosságára, az együttműködésre. 

 

 

Szakosztályi tisztújítások eredményei 

 
Statisztika-oktatási Szakosztály 

 elnök: Sugár András (Corvinus Egyetem) 

 tagok: Oroszné Csesznák Anita (Budapesti Gazdasági Egyetem) 

  Varga Beatrix (Miskolci Egyetem) 
 
Gazdaságstatisztikai Szakosztály 

 elnök: Galambosné Tiszberger Mónika (Pécsi Tudományegyetem) 

 alelnök: Poór Judit (Pannon Egyetem) 

 alelnök: Valkó Gábor (KSH) 

titkár: Árva Katalin (KSH) 
 

Területi Statisztikai Szakosztály 

 elnök: Dusek Tamás (Széchenyi István Egyetem) 

 alelnök: Tóth Géza (KSH) 

 alelnök: Kocsis Nagy Zsolt (KSH) 

titkár: Kormos Zoltán (KSH) 
  
Közigazgatási-, Igazságügyi és Jogi Informatikai Szakosztály 

elnök: Kovacsics Józsefné (ELTE) 
 

          Statisztikatörténeti Szakosztály 

          elnök: Rózsa Dávid (KSH Könyvtár)  

          titkár: Horváth Balázs (KSH Könyvtár) 

 

 

A szakosztályok dolgoznak a 2018. évi programokon, javaslataikkal keressék meg a 

szakosztályok tisztségviselőit. 

 

 

 

          

 

MST Elnöksége 


