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FENStatS hírek 
(Federation of European National Statistical Societies) 

 

 

• A FENStatS tagtársaságok száma a Luxemburgi, Ciprusi és Norvég statisztikai 

társaságok ez évi csatlakozásával 26-ra emelkedett. 

 

A FENStatS ez évi Tanácsi ülésére 2018. október 17-án Bambergben (Németország) 

került sor, csatlakozva a CESS 2018 üléséhez. A Tanácsi ülés a statisztika aktuális 

kérdéseit, a FENStatS munkatervét és tervezett státuszát, jogi regisztrációjának aktuális 

kérdéseit tárgyalta. 

 

Mivel Európában nincs olyan tudományos statisztikai fórum, mint Amerikában (JSM) 

a résztvevők egyetértettek abban, hogy a FENStatS-nak erősíteni kell az európai 

statisztika tudományos működését. Jó lenne, ha a FENStatS-nak lenne egy tudományos 

folyóirata is ez azonban jelentős kapacitást és forrást igényel.  

 

A tagok igényeinek megismerése érdekében a FENStatS egy felmérést fog végrehajtani. 

A Szövetség előzetes stratégiáját 2019 júniusára fogják összeállítani, véglegesítésére az 

ISI 2019. kongresszusához csatlakozó Tanácsi ülésen kerül sor, Kuala Lumpurban. Az 
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ambiciózus tervek azonban források biztosítását is igénylik, melyek a kötelező 

tagdíjakból, önkéntes hozzájárulásokból, testületi támogatásokból és szponzori 

támogatásokból, konferencia bevételekből állhatnak össze. E témában egy részletes 

javaslat is fog készülni, végleges döntésre e témában is a Kuala Lumpuri tanácsi ülésen 

kerül sor.  

 

A Tanács meghallgatta a statisztika szakmai akkreditációjáról szóló jelentést. A 

résztvevők támogatták, hogy a FENStatS-nak a jelen fázisban az akkreditáció 

standardjainak fejlesztésére kell koncentrálni, a végrehajtás majd a nemzeti statisztikai 

társaságok feladata kell, hogy legyen. 

 

A FENStatS bejegyzésére Luxemburgban kerül sor, a jogászokkal – a folytatott 

konzultáció alapján – módosításokat javasoltak, melyek még további konzultációkat 

igényelnek.  

 

• A CESS 2018 konferencia fő szervezője ez alkalommal is a FENStatS volt (az első 

CESS konferencia megszervezésére 2014-ben, Rómában a FENStatS kezdeményezésére 

került sor; a második CESS konferencia 2016-ban Budapesten az MST javaslatára 

került megtartásra).  A CESS 2018 konferencia további szervezői, illetve támogatói 

voltak az Eurostat, az European Statistical Advisory Committee (ESAC), az Európai 

Központi Bank, a Német Statisztikai Társaság, a Bajor Statisztikai Szövetség, a 

Bambergi Egyetem, a Német Statisztikai Hivatal és az UN Nations Economic 

Commission for Europe. A konferencia időpontja 2018. október 18-19, helye: 

Bambergi Egyetem. 

 

A konferencia (ami a statisztika gyártóinak és felhasználóinak a konferenciája) célja a 

statisztika módszertanának, a statisztika eredményeinek, kihívásainak megvitatása, a 

legjobb gyakorlatok bemutatása. Cél egy interaktív hálózat kialakítása az európai 

statisztika kulcsszereplőinek bevonásával, az akadémiai szférától kezdve a statisztika 

előállítóin túl a különböző felhasználó társadalmi csoportokig.  

 

A CESS 2018 konferencia szekciói, előadásai a statisztika előállításának folyamatával, 

módszertanával, (~43%) a statisztikai szakirodalom értékelésével, fejlesztésével, a 

statisztika kommunikálásával (~19%), a digitális világ, globalizáció statisztikára 

gyakorolt hatásával (~14%), a jólét, életminőség mérése (~14%), Big Data (~10%) 

kérdéseivel foglalkoztak. 

 

• Walter Radermacher, a FENStatS elnöke a 2019. évi Kuala Lumpur-ban tartandó 

ISI 2019 konferenciára IPS (Invited Paper Session) szekciót szervezett. A szekció 

témái: „Digitisation, globalisation – statistical association’s role at national, 

European and international level” és „Reducing Complexity - The Impacts and 

Methodology of Indicators and Scoreboards". Az IPS szekció tervezetét (a témát és az 

előadókat) az ISI 2019 szervező bizottsága már jóváhagyta.  

 

• A FENStatS 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. 

  

https://www.uni-bamberg.de/en/cess2018/
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• A FENStatS Tanácsi ülés tagjait meghívta, illetve vendégül látta a Bambergi 

Egyetemmel együttműködő Leibniz Institue for Educational Trajectories (LIfBI). A 

LIfBI a legnagyobb németországi oktatással foglalkozó kutatóintézet, amely mintegy 

200 kutató és 29 kutatóhely munkáját fogja össze. A nemzeti oktatási kutatások 

támogatása érdekében adatbázist állítottak össze, aminek használata a kutató számára 

ingyenes. A LIFBI projekteket működtet; a jelenleg futó projektek közül – a teljesség 

igénye nélkül csak néhányat emelnénk ki:  

o Programme for the International Assessment of Adult Competences-

Longitudinal 

o First-Years Students in Higher Education 

o Former Students with special Educational Needs 

 

 

 

IFCS hírek 
(International Federation of Classification Societies) 

 

 

Az IFCS és a Görög Statisztikai Társaság jelenleg is dolgozik a (16.) IFCS konferencia 

programján, amelyre 2019. augusztus 26-29 között, Thessaloniki-ben kerül sor. A konferencia 

tervezett témája: „Data Analysis and Rationality in a Complex World”. Részletes információk 

a http://www.ifcs2019.gr honlapon érhetők el.  

 

Előadásokra az előadás címének, absztraktjának megküldésével lehet jelentkezni, a határidő: 

2019. április 15. 

 

További IFCS konferenciák: 

• IV. International workshop on Proximity Data, Multivariate Analysis, and 

Classification, Salamanca, 2018. október 

• Workshop on Model-Based Clustering and Classification, Catania, 2018. szeptember 

5-7. 

• CARME 2019: Correspondence Analysis and Related Methods conference, 

Stellenbosch, 2019. február 4-6. 

 

 

További információk elérhetőek az IFCS honlapján! 

 

 

 

ISI hírek 
(International Statistical Institute) 

 
• Az ISI 2018. július 12-én, Kyoto-ban tartotta közgyűlését, ahol elfogadásra 

benyújtotta a 2017. évi ISI jelentést (elérhető az ISI honlapján). Az éves jelentést az ISI 

tagjai korábban elektronikusan megkapták; a megküldött 233 válaszból 219 ISI tag 

elfogadta a jelentést, illetve 14 tag tartózkodott. A vitában hangsúlyosan felmerült az 

ISI tagok közötti kommunikáció javítása is. 

 

• Az ISI elnöke tájékoztatta a résztvevőket a Kuala Lumpurban, 2019-ben tartandó 62. 

világkonferencia (WSC) előkészítéséről, illetve bejelentette, hogy a WSC 2021-re 

Hollandiában, Hágában kerül sor.  

 

https://ifcs.boku.ac.at/site/doku.php
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• Az elnök felhívta a figyelmet az ISI 2017-2021-re vonatkozó stratégiájára (elérhető 

az ISI honlapján). Az aktuális témák között említette a közelmúltban bevezetett 

„European General Data Protections Regulations”-t, illetve felhívta a figyelmet az új 

jogszabály várható statisztikára gyakorolt hatásaira, kihívásaira.   

 

• Az ISI közgyűléshez kapcsolódott a 10. „International Conference on Teaching 

Statistics (ICOTS10) konferencia. 

 

• Az ISI Hivatalos statisztikával foglalkozó szakosztálya (IAOS) együttműködve az 

OECD-vel 2018. szeptember 19-21-én, Párizsban konferenciát tartott.  

 

Az OECD/IAOS konferencia szekciói, előadásai a hivatalos statisztika helye, szerepe, 

jövője (~32%), a jólét, életminőség mérése (~22%), a fenntarthatóság mérése (~20%), 

a digitális világ, globalizáció hatása a statisztikára (~16%), a statisztikai szakirodalom, 

a statisztika kommunikációja (~10%) kérdéseivel foglalkoztak. 

 

• Az ISI/OECD konferenciához csatlakozott egy nemzeti statisztikai hivatalok szakmai 

függetlenségével foglalkozó ülés is, melynek címe „NSOs’ Professional 

Independence: Threats and Responses”, melyen a résztvevők konkrét, hivatalos 

statisztikát érintő eseteket és általános elveket vitatott meg.  

 

• A kétévente tartandó „New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS) 

konferencia következő helye: Brüsszel, időpontja: 2019. március 12-14. Az Eurostat 

által szervezett nemzetközi konferencia az új technika, új módszertanok hivatalos 

statisztika adatgyűjtéseire, az adatok feldolgozására, tájékoztatásra gyakorolt hatását 

vizsgálja. Az előadásra jelentkezőknek az előadás tervezett címét, rövid összefoglalóját 

2018. október 15-ig lehetett megküldeni. 

 

• Az International Society for Business and Industrial Statistics (ISBIS) ez évi 

konferenciáját 2018. július 4-6-án Piraeus-ban (Görögországban), a Piraeusi 

Egyetemen tartotta. 42 szekcióban 120 előadás hangzott el, a résztvevők száma elérte 

a 150-et, akik 28 országot képviseltek. A görög Imagination Travel turisztikai szervezet 

a konferencia valamennyi résztvevőjét „fair cup of Pythagoras of Samos” kupával 

ajándékozta meg.  

 

• A 2019-ben tartandó 62nd ISI konferencián (Kuala Lumpur-ban) az ISI/ISBIS 14 IPS 

szekciót szervez, a szekciók a gazdaság és ipar statisztika aktuális kérdéseit fogják 

tárgyalni. 

 

• Az ISI az ENSZ Statisztikai Bizottság üléséhez csatlakozva panel-beszélgetést 

szervezett 2018. március 7-én New York-ban. Az ülés legfontosabb üzenete az volt, 

hogy a statisztikai társaságok és a hivatalos statisztikai szolgálatok céljai azonosak, 

együttműködésük fontos, megkerülhetetlen, az együttműködés a jó és hiteles 

statisztikák működtetésének záloga. 

 

További információk elérhetőek az ISI honlapján! 

 

 

 

 

https://isi-web.org/
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Egyéb hazai és nemzetközi hírek 

 

A Horvát Statisztikai Társaság 2018. május 10-11-én, Opatija-ban tartotta második 

nemzetközi konferenciáját (ISSCRO’18). Az előadások 19 (plenáris és párhuzamos) 

szekciókban hangzottak el. Magyar oldalról az alábbi előadások hangzottak el: 

 

• Kovács Péter – Kuruczleki Éva – Kazár Klára: Let the real world in statistics classes 

• Kehl Daniel – Abaligeti Gallusz – Gyimesi András: Automated data collection of sports 

data with R 

• Rappai Gábor – Fűrész Diana: Special demand curves in the sports economy 

• Laczka Éva: Role of economic statistics in the 21st century 

 

 

 

 

Az Szlovák Statisztikai és Demográfiai Társaság megalakulásának 50. évfordulója 

alkalmából emléklapot adott ki, amelyet megküldött az érintett statisztikai társaságoknak. A 

Magyar Statisztikai Társaságnak az Szlovák Statisztikai és Demográfiai Társaság a nemzeti 

statisztikai társaságok közötti együttműködés fejlesztését díjazta. (olvasható az MST 

honlapján). 

 

 

 

A Pannon Egyetem Georgikon Kara 2018. október 4-5-én rendezte meg a LX. Georgikon 

Napok nemzetközi tudományos konferenciát. Az 1958-ban, az akkori Keszthelyi 

Mezőgazdasági Akadémia két kiváló agrártudósa, Belák Sándor és Láng Géza akadémikusok 

indították útjára a rendezvényt. Az azóta rendszeresen megtartott tudományos fórum az elmúlt 

években tovább virágzott. Az LX. konferencián 13 szekcióban – ezen kívül egy 

poszterszekcióban – 147 előadásban számoltak be a résztvevők kutatásaikról. Idei téma: Arccal 

vagy háttal a jövőnek? A témakörök a hagyományos agrárterületeken túl foglalkoztak a 

gazdaság, túrizmus és fenntarthatóság kérdéseivel is. 

 

 

2019 - (a nemzetközi poszter-verseny ütemezéséhez igazodva) 

Nemzetközi statisztikai poszter-verseny hazai fordulója – együttműködve a Szegedi 

Egyetemmel 

 

 

 

Az MST mellett működő Etikai Testület (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. 
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A statisztika az oktatásban – Hogyan szerettethető meg? 
(Óbudai Egyetem, 2018. november 13.) 

 

• Balogh Péter (Debreceni Egyetem): A statisztika oktatásának helyzete a Debreceni 

Egyetem Gazdasági Karán 

• Katona Tamás (Szegedi Egyetem): A statisztika oktatása a változó igények és 

követelmények tükrében 

• Lipták Katalin (Miskolci Egyetem): A humán erőforrás fejlettségének becslése 

települési szinten, Magyarországon 

• Járási Éva (Óbudai Egyetem): Hogyan szeretethető meg a statisztika? Ne legyen 

illúziónk! 

• Laczka Éva (MST): A statisztika nemzetközi tere 

• Sándorné Kriszt Éva (Budapesti Gazdasági Egyetem): A statisztika oktatásának 

fejlődése a gazdaságtudományi képzésben 

• Sugár András (Corvinus Egyetem): Történeti elemek, érdekességek a statisztika 

oktatásának szolgálatában 

• Dusek Tamás (Széchenyi Egyetem): Hétköznapi példák és alkalmazások használata 

a statisztika oktatásában 

• Poór Judit (Pannon Egyetem): Motivációs lehetőségek a statisztika oktatásában 

• Kolnhofer-Derecskei Anita – Nagy Viktor (Óbudai Egyetem): GAMESTAT2 

újratöltve 

• Szabó Zsolt Mihály (Óbudai Egyetem): Adatok legyünk vagy szabadok? – Klasszikus 

statisztika és a Big Data elemzési eszközök 

 

 

 

 

Az MST és szakosztályai által szervezett programok 

 

     Marton Ádám emlékülés  
(KSH, 2018. október 18.) 

 

 

▪ Statisztikatörténet és Marton Ádám publikációs tevékenysége  

Rózsa Dávid 

▪ Árindexek, gazdasági növekedés, termelékenység 

Hüttl Antónia 

▪ Árindexek mintavételi hibájának számítása 

Telegdi László 

▪ A fogyasztói árindex számítás időtálló kihívásai 

Mináry Borbála 

▪ Cserearány-változások és hatásuk a bruttó hazai reáljövedelemre: Magyarország 

és az EU új tagországainak tapasztalatai 

Oblath Gábor 

▪ Közgazdasági elmélet, gazdaságpolitikai gyakorlat és mérés a fogyasztói árindex 

példáján 

Sugár András 

▪ A pénz inflálódik, de nem romlik – gondolatok a láncindexekről 

Danyi Pál 

▪ Kisterületi becslések a statisztikában: tegnap és ma 
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Mihályffy László 

▪ Marton Ádám, a módszertanász 

Szép Katalin; korreferál: Lakatos Judit 

▪ Emlékek, gondolatok Marton Ádámmal kapcsolatban 

Rövid hozzászólások; emlékek, gondolatok megosztása Ádámról. 

o Végvári Jenő köszöntője Marton Ádámnak 

 

 

 

Modern adatszerzési lehetőségeken, módszereken  

alapuló kutatások és eredmények bemutatása 
(KSH Könyvtár, 2018. november 6.) 

  

 

• Dr. habil. Kosztyán Zsolt Tibor (intézeti tanszékvezető, egyetemi docens, Pannon 

Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék): Mi 

leszek, ha nagy leszek? Hallgatói jelentkezési preferenciák változása  

  

• Dr. Jancsik András (tanszékvezető, oktatási rektor-helyettes, egyetemi docens, 

Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Kar, 

Turizmus Tanszék): A budapesti magán szálláspiac jellemzőinek feltárása az 

Airbnb-platformon végzett automatizált adatgyűjtés révén  

 

 

„Borban és a számokban az igazság” 
(Szentendrei Skanzen, 2018. november 10-11.) 

 

 

„Borban és számokban az igazság” – vendégségben a Magyar Statisztikai Társaság, a 

Pannon Egyetem Georgikon Kara és a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi 

Kara a Szentendrei Skanzen által szervezett 2018-as Szent Márton Újbor Fesztivál és 

Libatoron. A 2018. november 10-11 között megrendezett, Márton napra szervezett mulatságok 

részeként a látogatók játékos foglalkozások során ismerkedhettek meg a statisztika világával, 

tesztelhették tudásukat borral és Szent Mártonnal kapcsolatos kvízekben, és sajátíthatták el az 

üveges táncot, mindezeket akár egyszerre is, a táncot statisztikai kérdésekkel megnehezítve. A 

program nagy sikerrel zárult, több száz érdeklődő játszott a hat állomásból álló ügyességi és 

logikai akadályversenyen, ahol minden kétséget kizáróan sikerült a statisztikát közelebb hozni 

kicsikhez és nagyokhoz is. 
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Jogi informatikai kutatások, trendek* 
(Szeged, 2018. december 13.) 

  

 

• Dr. Kovács Péter – Dr. Princz Adrienn (SZTE): Jogi informatikai kutatások és 

oktatás a Szegedi Tudományegyetemen 

• Kardos Vivien Kata (SZTE): Jogi informatika hallgatói aspektusból 

• Dr. Czékmann Zsolt (ME): A jogi informatika és infokommunikációs jog 

oktatásának és kutatásának helyzete a Miskolci Egyetemen 

• Dr. Takács Tibor (Wolters Kluwer Hungary Kft): A jogi adatbázisok jövőbeli 

kihívásai 

• Dr. Márkus Fanni – Dr. Szalai-Bordás Gergő (KPMG): Technolawgy, jog a 

technológiában 

 

• Dr. Katona Tamás professzor úr köszöntése 70. születésnapja alkalmából 

 

o Az ezen alkalomból összeállított kötet 31 tanulmányt tartalmaz, mellyel a 

szervezők által felkért statisztikusok és tisztelők köszöntik professzor urat. A 

tanulmányok felölelik Katona Tamás munkásságának, kutatási területeinek 

témaköreit a társadalmi- és gazdaságstatisztikai és közgazdasági elemzésektől, 

a matematikai-, ökonometriai modellezésen át a jogi informatika kérdésekig. 

 

* A rendezvény szakmai partnerei a Jogi Informatikai Társaság és az MST Közigazgatási-, 

Igazságügyi és Jogi Informatikai Szakosztálya voltak 
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Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara 2018. december 14-én Pécsett 

köszöntötte Dr. Hoóz István professzor urat 90. születésnapja alkalmából 

 

o A jeles alkalomból összeállított kötet 21 tanulmányt tartalmaz, mellyel a szervezők által 

felkért statisztikusok és tisztelők köszöntik professzor urat és tisztelegnek szakmai 

tevékenysége előtt. A tanulmányok négy témakörre (Eredetileg jogász, Statisztika 

professzor fél évszázadon át, Közgazdaságtudományi kar alapító tagozatvezetője, 

Demográfia tudomány doyenje) bontva szerepelnek a kötetben Hoóz professzor 

szakmai érdeklődésének és tevékenységének megfelelően. 

 

 

Szaloncukor akció a Csokalyiaknak 

 

Immáron hagyományossá vált, hogy az MST szaloncukorral tölti meg a Mikulás zsákját és 

eljuttatja Csokaly apróinak és nagyjainak ez által és boldog ünnepeket kívánva. 

MST Elnöksége  

 


