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A Statisztikatörténeti szakosztály szervezésében 2019. február 26-án előadást hallunk arról, 

hogy hogyan lehet mérni egy ókori birodalom gazdaságát, GDP-jét.  
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Az MST szakosztályai már dolgoznak a 2019. évi munkaterveken. 

(a tervezett programok márciusban lesznek elérhetők) 

 

 

 

 

Előzetes nemzetközi programok 2019-re 
 
 

 

Az ISI 2019. augusztus 18-23 között, Kuala Lumpurban szervezi 62. Világkongresszusát.  

 

• Walter Radermacher, a FENStatS elnöke két IPS (Invited Paper Session) szekciót 

szervezett a kongresszusra. A szekciók témái: „Digitisation, globalisation – statistical 

association’s role at national, European and international level” és „Reducing 

Complexity – The Impacts and Methodology of Indicators and Scoreboards”. A 

szekciók tervezetét (a témát és az előadókat) az ISI 2019 szervezőbizottsága már 

jóváhagyta.  

 

• A 62. ISI konferencián az ISI/ISBIS 14 IPS szekciót szervez, a szekciók a gazdaság és 

ipar statisztika aktuális kérdéseit fogják tárgyalni. 

 

 

 

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

helyszíne ez évben Brüsszel, időpontja: 2019. március 12-14.  

 

Az Eurostat által szervezett nemzetközi konferencia az új technikák és új módszertanok 

hivatalos statisztika adatgyűjtéseire, az adatok feldolgozására, tájékoztatásra gyakorolt hatását 

vizsgálja.  

 

 

 

A 16. IFCS konferencia megrendezésére 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.  

 

Az előadásokra az előadás címének, absztraktjának megküldésével lehet jelentkezni; a 

határidő: 2019. május 5. 

 

További IFCS konferencia: 

 

• CARME 2019: Correspondence Analysis and Related Methods conference, 

Stellenbosch, 2019 február 4-6. 

 

 

 

 

2019-ben is sor kerül a középiskolások nemzetközi statisztikai poszter-versenyére. A 

nemzetközi versenyt – annak ütemezéséhez igazodva – egy hazai forduló előz meg, melyet a 

Szegedi Egyetem szervez együttműködve az MST-vel.  
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Köszönjük, hogy 2018-ben megtisztelt bennünket tevékenységünk iránti érdeklődésével, részt 
vett rendezvényeinken, illetve tagdíja befizetésével támogatta az Magyar Statisztikai 
Társaságot feladatai elvégzésében, szakmai céljai elérésében. 

Ez évben is szeretnénk hasonlóan színvonalas és érdekfeszítő rendezvényeket szervezni és 
megtartani. Az ehhez szükséges forrást a tagdíj-bevétel, a Társaság 1 %-os támogatása és 
pályázatok biztosítják/biztosíthatják. Ezek közül a pályázatok a kevésbé kiszámítható 
kategóriát képviselik; sajnos tavaly sem sikerült forrást szerezni ilyen módon 
tevékenységünkhöz. 

Az év kezdetével esedékessé vált a 2019. 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 a 2019. évi tagdíjat (illetve az esetleges korábbi 
hátralékot) is 2019. május 15-ig szíveskedjenek befizetni, rendezni. Amennyiben erről 
informálódni szeretnének, kérjük az mstfotitkar@gmail.com email-címen jelezzék, és néhány 
napon belül válaszolunk. 

A tagdíj befizetése történhet 

- átutalással az MST 11702036-20534424 (OTP Bank) számú számlájára, 
- kivételes esetben csekken (kérjük igényét email-en az mstfotitkar@gmail.com címen, 

esetleg postai úton jelezze). 

A tavalyi évben a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlás-összege a korábbi évekhez 
képest alacsony maradt. Elsődleges oka vélhetően az, hogy az adóhatóság által elkészített 
elektronikus bevallásokat sokan elfogadják, és megfeledkeznek arról, hogy nyilatkozatot is 
tegyenek az 1% felajánlásokról. Tisztelettel kérjük a Társaság tagságát, akinek lehetősége van 
ilyen nyilatkozatot kitölteni, ne feledkezzen meg róla! Lehetősége van erre elektronikus 
módon az eSZJA oldalon, illetve a kitöltött nyilatkozat postai úton való beküldésével. Az MST 
adószáma 19022321-1-41. (A postai nyilatkozathoz csatoltan megküldjük az MST 
adószámával kitöltött nyilatkozatot, és azt az MST honlapján is elérhetővé tesszük.) 

Amennyiben elérhetőségében (cím, a-mail) változás történt, kérjük, haladéktalanul jelezze, 
hogy rendezvényeinkről, híreinkről közvetlenül tájékoztathassuk. 

 

 

 

MST Elnöksége  
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