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Tisztelt MST Tag! 
Kedves Kollégák! 
 
 
 Örömmel tájékoztatjuk az MST Tagjait, hogy a Partiumi Keresztény Egyetemmel és a 
Partiumi Területi Kutatások Intézetével közösen benyújtott „Fényes Elektől az európai 
statisztikai rendszerekig” című konferencia pályázat sikeres volt. A Nagyváradi Egyetemen 
tartandó konferencia időpontja 2016. július 1-2, a programot a csatolt dokumentum 
tartalmazza (elérhető a www.mstnet.hu c. honlapon). A jelentkezési lapot a programban 
leírtaknak megfelelően 2016. június 3-ig kell beküldeni. 
 
 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 a FENStatS, az MST, az Eurostat, az 
ESAC az EKB, és a KSH közösen rendezi. A konferencia programjának kidolgozása 
folyamatban van (bővebben a www.mstnet.hu és a www.ksh.hu honlapokon). Ismételten 
szeretnénk felhívni az érdeklődő kollégák figyelmét, hogy aki a konferencián előadást 
szeretne tartani a tartandó előadás absztraktját – a kiírásnak megfelelően – 2016. május 
31-ig küldje be. A CESS 2016-hoz fog csatlakozni az MST soron következő tisztújító 
Közgyűlése is.   
 
 A Társaság Dr. Herman Sándor (Pécsi Tudományegyetem) által vezetett Statisztikai 
Etikai Testülete (ET) a magyar Statisztikai Etikai Kódex felülvizsgálata eredményeként két 
változatot dolgozott ki, melyet az ET a statisztikusok és a statisztika felhasználói számára 
előzetes véleményezésre tisztelettel közreadja (a tervezet csatolva, illetve elérhető az MST 
honlapján). A beérkezett észrevételeket az ET összegzi, majd előzetesen megküldi a 
Választmánynak, a Kódex véglegesítéséről, jóváhagyásáról a 2016. októberi Közgyűlésen fog 
dönteni. Az előzetes észrevételeket az MST email, vagy az MST posta címén az ET 
köszönettel veszi, megküldési határidő 2016. június 10. 
 
 
 



 Az MST Alapszabálya 2.§ (5) pontja célként jelöli meg a statisztika történetei 
emlékeinek, hagyományainak ápolását, a kiváló statisztikusok elismerését, emlékeinek 
őrzését. A Széchenyi István Egyetem, az ELTE, a Szegedi Egyetem érintett tanszékei 
munkatársainak kezdeményezésére (ahol Vavró István professzor úr évtizedeken át 
igazságügyi statisztikát tanított) az MST tanulmány kötetet állított össze Dr. Vavró István 
80. születésnapjára (professzor úr pályáját a KSH-ban kezdte, ahol szintén az igazságügyi 
statisztikát művelte). A kötet tanulmányait Vavró István korábbi munkatársai, tanítványai és 
tisztelői írták, a kötet felmerülő technikai költségeit a Széchenyi István Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara és az Társaság (osztotta meg) vállalta magára. 
 
  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. május 12. 
        

 
 
Tisztelettel és köszönettel 

              MST Elnöksége 
 


