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Tisztelt MST Tag! 
Kedves Kollégák! 
 
 
 2015-ben az MST működési feltételei – az MST tisztségviselőinek erőfeszítései 
eredményeként – kismértékben javultak, több területen a társasági munka élénküléséről 
számolhatunk be. Bár a szakosztályok továbbra is nagyon eltérő aktivitással működnek, egyre 
több szakosztály végez értékes munkát, közülük említésre méltó a Statisztikatörténeti-, a 
Gazdaságstatisztikai-, és a Nemzetközi szakosztályok munkája. 
 
 A rendezvények közül munkatársaink és külső partnereink egyaránt sikeres 
rendezvénynek minősítették a 2015 októberében, a Szentendrei Skanzenben rendezett 
kétnapos programot, melynek célja ismételten a statisztikai kultúra javítása volt. A Pannon 
Egyetem Georgikon Karával és a KSH Könyvtárral közösen szervezett programban a két nap 
alatt mintegy 2500 fő vett részt (a rendezvényt bemutató video és a részletek elérhetőek az MST 
- www.mstnet.hu honlapján). Az MST Szentendrén ünnepelte a Statisztika második 
Világnapját és a Társaság önállósága visszanyerésének 25. jubileumát (az MST 1990-ben 
vált ki a Közgazdasági Társaságból és 25 éve munkáját ismét önálló civil szervezetként végzi). 
 
 Az MST Gazdaságstatisztikai szakosztálya 2015 tavaszán olyan fontos, gyakran 
felmerülő, vitatott témát tűzött a napirendjére, mint a GDP alkalmazott módszertana. A 
minden statisztikus, érdeklődő, média, felhasználók széles köre számára nyitott fórum 
megnyugtatóan tisztázta a GDP legnehezebb módszertani kérdéseit. 
 
 2015-ben – a Partiumi Keresztény Egyetemmel együttműködve – pályázatot nyújtottunk 
be egy Nagyváradon tartandó, „Fényes Elektől az európai statisztikai rendszerekig” című 
konferencia pénzügyi támogatására. 2015-ben ugyan a közös pályázatot nem nyertük el, de ez 
évben jó reményeink vannak arra, hogy a közös pályázatot az elbírálók támogatni fogják, így a 
konferenciát reményeink szerint végre meg tudjuk tartani. 
 
 A 2015 októberében Bécsben tartott V6 (Visegrádi Statisztikai Társaságok 
együttműködése) 16. ülésén a V6 ismételten közös nyilatkozatot tett közzé, amely a 
nemzetközi statisztikai szervezetek hatékonyabb együttműködését, illetve a statisztikai 
alapelvek hatékonyabb érvényesítését sürgette (bővebben a www.mstnet.hu honlapon és az, 
ESGAB, Osztrák Statisztikai Társaság, illetve V6 társaságok honlapján).  Nagy örömünkre 
szolgált, hogy – néhány éves megfigyelő státusz után – 2015-ben a Lengyel Statisztikai 
Társaság csatlakozott a V6 együttműködéshez, amely így V7-té változott. Együttműködést 
kezdeményezett a közelmúltban megalakult Horvát Statisztikai Társaság is. 
 

Az International Federation of Classification Society (IFCS) Tanácsa 2015 
decemberében a Magyar Statisztikai Társaságot tagjai közé választotta. Az IFCS-t 1985-
ben 6 statisztikai társaság alapította, azóta a tag-társaságok száma elérte a 15-öt, reprezentálva 
az európai, az amerikai és a távol keleti társaságokat is. A megalakulásakor 33 tagú magyar 
IFCS csoportot az IFCS Tanácsában Szilágyi Roland (Miskolci Egyetem, MST) képviseli. Az 



érdemi munka (kutatások, aktuális statisztikai kérdések megvitatása, publikálása) a magyar 
csoport számára 2016-ban indul (bővebben a www.mstnet.hu honlapon).  

 
A 2014. évi, Rómában tartott Conference of European Statistics Stakeholders (CESS 

2014) konferencia sikerére alapozva az alapító FENStatS nemzeti statisztikai társaságok 
(Európai Statisztikai Társaságok Szövetsége, melynek az MST is tagja) a CESS konferencia 
kétévenkénti megtartását kezdeményezte. A CESS 2016 helyszínének kiválasztásáról, a 
szervező statisztikai társaság felkéréséről a FENStatS Tanácsa 2014-ben Rómában, majd 2015 
augusztusában a Rióban tartott ISI ülésen tárgyalt. A döntésről – mely szerint a CESS 2016 
megrendezésére 2016. október 20-21-én, Budapesten kerüljön sor – ez év elején az 
EUROSTAT és az ESAC támogatóan nyilatkozott (a rendezvényt az EUROSTAT pénzzel is 
támogatja). A fentiek értelmében a CESS 2016-ot az MST és a KSH közösen rendezi (bővebben 
a www.mstnet.hu honlapon). A CESS 2016-hoz fog csatlakozni az MST soron következő 
tisztújító Közgyűlése is.   

 
 2015 decemberében – az MST és a KSH közös szervezésében – ismételten ajándékokat 
készítettünk a csokalyi gyerekeknek és rászoruló idősöknek, amelyeket egy rövid, de 
megható kis ünnepség keretében adtuk át Csokalyon (bővebben a www.mstnet.hu honlapon, és 
az Érmellék TV honlapján). 
 
 A 2013. évi CLXXVII törvény (Ptké) törvény kötelez valamennyi civil szervezetet 
(így az MST-t is) az alapszabályok formai (alapvetően szövegszerű módosítások) átvezetésére, 
melynek előkészítése, végrehajtása ez év feladata (a tervezet elérhető a www.mstnet.hu 
honlapon) 
 
 Reményeink szerint ez évtől az MST – a több évtizedes korábbi gyakorlatnak 
megfelelőn – nyugodt körülmények között tud működni, a programok elnyerik a tagság 
érdeklődését, hasznos információkkal szolgálnak, ezáltal is erősítve a statisztikusok 
családjának közösségét. 
 
 A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ismételten esedékessé válik a 2016. 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, hogy az Önre vonatkozó 2016. évi tagdíjat (illetve az esetleges előző évi 
hátralékot) 2016. május 16-ig szíveskedjenek  

- vagy átutalni a 11702036-20534424 (OTP) számú számlára, 
- vagy a mellékelt csekken (olvashatóan kitöltve!) befizetni.  

 
Tisztelettel kérjük a Tagság tagjait, hogy az MST működését a tagdíjak befizetésén túl az 
adójuk 1%-ának felajánlásával is támogassák (a rendelkező nyilatkozatot mellékeljük).  
 
  
Budapest, 2016. február 22. 
        

 
 
Tisztelettel és köszönettel 
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