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MST-003/2017 

Tisztelt MST Tag! 

Kedves Kollégák! 

 
A Társaság hároméves ciklusának leteltével 2016. november 24-én az MST megtartotta soron 

következő tisztújító Közgyűlését, melynek főbb napirendi pontjai az Alapszabály módosítása és az 
új tisztségviselők megválasztása volt. 

 
A 2013. évi CLXXVII törvény (Ptké) törvény kötelezett valamennyi civil szervezetet (így az 

MST-t is) az alapszabály (alapvetően formai, szövegszerű) módosítására. Az MST Választmánya 
által elkészített tervezetet a Közgyűlés megtárgyalta, illetve elfogadta, majd a Törvényszék 
2017 januárjában elfogadta (elérhető az MST honlapján, www.mstnet.hu). 

 
A Közgyűlés megválasztotta a Választmány 19 tagját, az MST elnökségét és a Felügyelő 

Bizottságot (lásd az alábbi Hírlevélben). 
 
A Választmány 2017. január 25-i ülésén kérte a szakosztályi tisztségviselők tisztújítását, 

melynek határideje 2017. első negyedév vége.  
 
A Választmány elkötelezte magát a Társasági élet és munka élénkítése mellett. Bár a Társaság 

munkaterve – a szakosztályokkal együttműködve – 2017. első negyedévének végére készül el, már 
jelenleg is zajlanak szakmai programok, és konkrét tervek is vannak. Reméljük, hogy ezek elnyerik 
a tagság érdeklődését, hasznos információkkal szolgálnak, ezáltal is erősítve a statisztikusok 
családjának közösségét.  

 
A programok szervezéséhez, végrehajtásához szükséges forrást a tagdíj-bevétel, a Társaság 

1 %-os támogatása és pályázatok biztosítják/biztosíthatják.  
 
Az év kezdetével esedékessé vált a 2017. 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 amennyiben elmaradásuk van, a 2016. évi tagdíjat 

(illetve az esetleges korábbi hátralékot) is 2017. május 15-ig szíveskedjenek befizetni, rendezni. A 
tagdíj befizetése történhet 

- átutalással az MST 11702036-20534424 (OTP Bank) számú számlájára, 
- vagy csekken (amennyiben csekkre van szüksége, kérjük igényét email-en az mst@ksh.hu 

címen, vagy postai úton jelezze). 
 
Tisztelettel kérjük a Társaság tagságát arra is, hogy az MST működését a tagdíjak befizetésén túl 

adójuk 1%-ának felajánlásával is támogassák (a rendelkező nyilatkozatot az MST honlapján 
elérhetővé tesszük, illetve kérésükre megküldjük).  

 
A Választmány felhatalmazása alapján 2017. február 6-án az MST pályázatot adott be egy kora 

ősszel Miskolcon tartandó konferencia támogatása érdekében (részleteket lásd az alábbi 
Hírlevélben). 
  

Annak érdekében, hogy a tájékoztatókat, meghívókat megkapja, kérjük, hogy az 
elérhetőségében bekövetkezett változásokat jelezze  

az mst@ksh.hu e-mailen vagy az MST 1024. Budapest, Keleti K. utca 5-7. címen. 
 

Tisztelettel várjuk az MST 2017. évi rendezvényein! 

http://www.mstnet.hu/
mailto:mst@ksh.hu
mailto:mst@ksh.hu
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Hírlevél 
 
 

2016. év legfontosabb eseményei 
 

 Az MST együttműködve a Partiumi Keresztény Egyetemmel és a Partiumi Területi Kutatások 

Intézetével 2016. július 1-2-án, Nagyváradon nemzetközi konferenciát tartott „Fényes 

Elektől az Európai Statisztikai Rendszerekig” címmel. A konferencián hat hazai és három 

romániai magyar egyetem képviseltette magát. Az előadások alapján „Fényes Elektől az 

Európai Statisztikai Rendszerekig” címmel tanulmánykötet jelent meg. A konferencia 

költségeit pályázat biztosította. 

 2016. október 20-21-én, Budapesten került sor a Conference of European Statistics 

Stakeholders (CESS) nemzetközi konferenciára, melyen az MST 3 szekció (Use of 

administrative data sources, Enhancing statistical culture, Trade and multinational 

enterprises) szervezésével képviseltette magát, illetve további 3 szekció (Collaboration and 

communication with users of official statistics, Small Area Estimation, Multisource Statistics) 

elnöki feladatait látta el.  

 Az MST előadással szerepelt az MRTT által 2016. szeptember 15-16-án, Nagyváradon 

tartott XIV. Vándorülésén (Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben). 

 2016. május 5-6-án a Horvát Statisztikai Társaság első nemzetközi konferenciáján Társaságunk 

két előadással szerepelt (Measuring Hungarian agricultural productivity using two different 

methods, Chapters from the history of the Hungarian Statistical Association). 

 2016 októberében az International Federation of Classification Societies (IFCS) magyar 

csoportja, együttműködve az MTA STAB-al bemutatta az IFCS két korábban készült 

tanulmánykötetét.  

 2016 májusában az MST „Vavró István a tudós, pedagógus” címmel tanulmánykötetet 

jelentetett meg Vavró István 80. születésnapja alkalmából. 

 A 2016. november 17-én, a Szegedi Egyetemen tartott „Magyarok a Kárpát-medencében” 

tartott tudományos konferencián az MST előadással és szekcióvezetéssel képviseltette magát. 

 2016. december 15-én, a Csokalyi iskolában tartott „cipődoboz ajándék akcióban” az 

MST-t a főtitkár képviselte. 

 

 

Szakosztályi munka 

 

 Az MST Statisztikatörténeti szakosztálya havi gyakorisággal tartott szakosztályi üléseket 

szervezett, a teljesség igénye nélkül néhányat szeretnénk megemlíteni: 

o A 19. század végi gabonaválság 

o Az intézményesülő statisztika és a születőben lévő nagyvárosi kultúra találkozása 

o A tudománymetria kialakulása a 20. század második felében 

o Lehetőségek a tudományos teljesítmény mérésére napjaikban 

o A mikro-cenzusok fél évszázada Magyarországon 

o Fügedi Erik emlékére szervezett konferencia  

o Megemlékezés Kőrösy József halálának 110. évfordulóról 

o Látogatás az OTP Pénzügytörténeti Gyűjteményben 

o A statisztika névadója: Martin Schmeizel. 
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 Az MST Gazdaságstatisztikai és Nemzetközi szakosztályai aktív szerepet vállaltak a 

Szentendrei Skanzenban tartott statisztikai napok megszervezésében, lebonyolításában. A 

látogatók száma meghaladta a 2500 főt. E két szakosztály vállalta fel a CESS szekcióiban 

végzett munka oroszlánrészét is. 

 Az MST Statisztikai-oktatás szakosztály a „Fényes Elektől az Európai Statisztikai 

Rendszerekig” c. nagyváradi nemzetközi konferencia munkáját támogatta. 

 Az MST Közigazgatási-, Igazságügyi-statisztikai és Jogi Informatikai szakosztály nevéhez 

fűződik a Horváth Róbert születésének 100 éves évfordulójára, a Szegedi Egyetemmel közösen 

szervezett ülés megszervezése.  

 Az MST Területi szakosztálya az MRTT, a Szegedi és Veszprémi Egyetemekkel, és a Statek 

Kft. által szervezett „Adatokkal a Jó Államért” konferenciák munkájába kapcsolódott be. 

 Az MST Demográfiai szakosztálya 2016. június 8-án „Megöregedni ma” címmel tartott egész 

napos konferenciát. 
 
 
 

2017 – előzetes tervek 
 
 

 2017. augusztus végén, szeptember elején, a Miskolci Egyetemen tartandó „A hazai és határon 

túli magyarok életkörülményeinek jellemző változásai a rendszerváltás óta” c. nemzetközi 

konferencia. Résztvevői a hivatalos statisztikai szolgálat képviselői, mintegy hat magyar és hat 

határon túli magyar egyetem képviselői. 

 Részvétel a Szegedi Egyetem és a ProCivicStat által szervezett Challenges and Innovations 

in Statistics Education nemzetközi konferencián. A ProCivicStathat európai egyetem 

stratégiai együttműködése az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül, melynek 

célja a középiskolai és egyetemi statisztikaoktatáshoz olyan oktatási anyagok fejlesztése, 

melyek hozzájárulnak a társadalmi, gazdasági problémák megértéséhez. A 2017. szeptember 

7-9 között megrendezésre kerülő konferencia célja egyrészt a ProCivicStat együttműködés 

keretében zajló fejlesztések és azok eredményeinek bemutatása, másrészt a résztvevők 

statisztikaoktatáshoz kötődő tapasztalatcseréje, gondolatainak, problémáinak, gyakorlati 

megoldásainak bemutatása, megismerése. Az MST mellett a konferencia szakmai támogatója 

az IASE (International Association for Statistical Education).  

 Részvétel az ISLP (International Statistical Literacy Project) poszter készítő verseny hazai 

fordulójának megrendezésében. A verseny kétévente kerül lebonyolításra általános és 

középiskolások körében. Az idei feladat egy, az ország történelméhez kapcsolódó statisztikai 

poszter elkészítése. Az egyes országok nyertesi vesznek részt a nemzetközi fordulóban, 

amelynek eredményhirdetése az ISI júliusi konferenciáján lesz 

 A „Changing environment, new challenges, new responses” c. szekció szervezése, vezetése, 

előadások tartása az IFCS 2017. augusztusi nemzetközi konferenciáján (Using classification 

of regions based on the complexity of the global progress indices for supporting sustainable 

development, Estimation methods based on weighted cluster analysis, Possibilities in welfare 

measures at regional level, A measuring and modelling way of multicollinearity). 

 Statisztikus nap a Szentendrei Skanzenben és az Ópusztaszeri emlékparkban. 

 Cipődoboz ajándék program Csokalyon, a Fényes Elek emlékszoba támogatása. 

 Statisztikatörténeti szakosztály 

o 2017. január 25: A forint születése, 1946 

o 2017. február 27: Látogatás a NAV Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeumban   
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A Magyar Statisztikai Társaság 

2016. november 24-én megválasztott tisztségviselői 
 

Választmány 

 

Elnökség tagjai 

Laczka Éva KSH (ny.) 

Sándorné Kriszt Éva Budapest Gazdasági Egyetem 

Kovács Péter Szegedi Tudományegyetem 

Benoist György KSH 

Választmány további tagjai 

 

Budaházy György KSH 

Grábics Ágnes KSH 

Herman Sándor Pécsi Tudományegyetem (ny.) 

Kárpáti József KSH 

Kincses Áron KSH 

Kocsis Nagy Zsolt KSH, Szeged 

Kovács Marcell KSH 

Obádovics Csilla Nyugat-magyarországi Egyetem 

Poór Judit Pannon Egyetem 

Probáld Ákos KSH (ny.) 

Rózsa Dávid KSH Könyvtár 

Soós Lőrinc KSH (ny.) 

Szabó Péter KSH 

Szilágyi Roland Miskolci Tudományegyetem 

Telegdi László KSH (ny.) 

Felügyelő Bizottság 

 

Katona Tamás Szegedi Tudományegyetem 

Kerékgyártó Györgyné Corvinus Egyetem (ny.) 

Szőkéné Boros Zsuzsa KSH 

 

Szakosztályok 

(jelenlegi szakosztályvezetők, a tisztújításra 2017. március végéig kerül sor) 

Statisztikatörténeti Lencsés Ákos MTA Könyvtár 

Gazdaságstatisztikai Simon Béla MNB 

Demográfiai Elekesné Zsuzsanna BCE 

Társadalomstatisztikai Kovács Marcell KSH 

Területi statisztikai Végh Zoltán KSH (ny.) 

Nemzetközi Benoist György KSH 

Statisztika oktatása Sándorné Kriszt Éva BGE 
Közigazgatás-, igazságügyi és jogi Kovacsics Katalin ELTE (ny.) 

 


