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(SOÓS LŐRINC ELNÖK) 

 

A 2013. november 20‐21‐i  konferenciánkkal  lezárult  ismét egy  ciklus  a Magyar  Statisztikai 
Társaság életében. A zárás a civil szervezetek életében együtt jár a leltárral és a tisztújítással.  

Nézzük, mit is végeztünk el az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszakban. 

Megengedve:  ez  a  leltár  szerencsére  nem  lehet  teljes,  hiszen  ha  valamennyi  akciónkra 
kitérnénk, még éjfélkor is ennél a napirendi pontnál járnánk. 

 

Működési feltételeinkről 

A Társaság működésének pénzügyi hátterét a 2010‐2013. években közel 20 millió Ft bevétel 
biztosította. (Erről az Elnökség beszámolójának szerves részét képező Számvizsgáló Bizottsági 
beszámoló szól majd részletesebben.) 

Bevételeinkben megjelenik  

• a tagdíj, 
• az SZJA 1%‐a 
• a külső támogatások (meghatározó a KSH‐támogatás), 
• a kamat és 
• a konferencia részvételi díj befizetések. 

A  Számvizsgáló  Bizottság  beszámolójának  tanúsága  szerint  az  MST  felelős  módon 
gazdálkodott az elmúlt ciklus ideje alatt is. 

Taglétszámunk igen tekintélyes, a nyilvántartott tagjaink száma 700 fő fölött van, akik közül a 
legutóbbi  adatok  szerint  több  mint  560‐an  tettek  eleget  rendszeresen  tagdíjfizetési 
kötelezettségeiknek. 

 

A Társaság kapcsolatrendszere: 

Ezen  a  téren  az  elmúlt  években  igen  komoly  sikerekről  tudunk  beszámolni.  A  hazai  és  a 
nemzetközi kapcsolatrendszer egyaránt látványosan bővült, ami jó terepet teremtett az MST 
ismertségének és elismertségének szélesítéséhez. 

 

Nemzetközi téren 

• V‐6 

Büszkék vagyunk arra, hogy az MST kezdeményezésére 8 éve életre hívott Visegrádi 
országok  Statisztikai  Társaságainak  Szövetsége  (V6)  tovább  erősödött, nemzetközi 
szinten  is elismertté  vált. A V6 Két  esetben  is önálló  szekció  formájában mutatta 



meg  magát  a  Nemzetközi  Statisztikai  Intézet  (ISI)  kongresszusain,  a  V6  éves 
értekezletein az utóbbi évek mindegyikében közös nyilatkozatot tett közzé. 

 

• FENStatS 

Ahogy a tegnapi konferencia első szekciójában hallgattuk egészen friss hír, hogy az 
MST  tagja  lett  az Európai  Statisztikai Társaságok  Szövetségének  (FENStatS),  ami a 
Társaság elismerése, nagy sikere. 

 

• ISI ‐ Bernoulli Társaság  

Szintén  a  tegnapi  konferencián  villantottuk  fel  fiatal  statisztikusaink  örvendetes 
sikereit  a  2013  júliusában  Budapesten  tartott  ISI  nemzetközi  matematikai‐
statisztikai  konferencián,  amelynek  folyományaként  fiatal  statisztikusaink  olyan 
nagynevű matematikai‐statisztikai folyóiratban (Journal of Mathematics and System 
Sciences)  kaptak  publikációs  lehetőséget,  amelyre  évtizedek  óta  nem  volt  hazai 
példa. 

 

• SEEMIG 

Bár a külső körön, de megjelenik az MST (és a V‐6) neve a magyar vezető partnerrel 
működő  migrációkutatási  projektben  is,  amelyet  Európában  immár  minta‐
projektként emlegetnek. 

 
• ISI kongresszus 

A  már  említett  ISI  akciók  mellett  főtitkárunk,  Laczka  Éva  az  idei  hongkongi  ISI 
kongresszusán  aratott  átütő  sikert.  Sikeres  önálló  előadása  mellett  egy  teljes 
szekciót  szervezett.  Szekciójának  fogadtatását  jellemzi,  hogy  ugyancsak  nagynevű 
külföldi folyóirat a teljes anyag szerkesztésére kérte fel, így az rövidesen publikáció 
formájában lát napvilágot. 

 

Hazai kapcsolatrendszer 

• Magyar Regionális Tudományi Társaság 

Együttműködési  Megállapodást  írtunk  alá  a  közelmúltban  az  MRTT‐vel,  ennek 
megalapozásában  a  Területi  Szakosztálynak  (személy  szerint  Végh  Zoltánnak) 
meghatározó szerepe volt. 

A kapcsolat szoros,  legutóbb együttes elnökségi ülést tartottunk, ahol összegeztük a 
fő  együttműködési  területeket,  többek  között  pályázatokon  való  közös  indulásról 
döntöttünk. 

• E mellett szorosabbra fűztük a szálakat az egyetemekkel. 



A pécsi egyetemmel együttműködési megállapodást kötöttünk, de szoros a szakmai, 
kutatási kapcsolat a Szent István egyetemmel is. 
 
 

 
Tevékenységünk értékelésénél kiemelten kell szólni a STATISZTIKA NEMZETKÖZI ÉVE 2013 
programsorozatról, ahogy arra tegnap több utalás is történt. 
 
Már a tavalyi év első negyedévében elkezdtük megalapozni a színes programsorozatot. 

1. A  2010.  október  20‐i  STATISZTIKAI  VILÁGNAP  mintegy  folytatásaként  a  KSH‐val 
közösen megszerveztük a statisztikai TOTÓ‐t. A közösen finanszírozott díjak átadására 
(az első díjat elért játékosnak adandó ajándékot az MST biztosította) a közelmúltban 
tartott KSH konferencián került sor. 

2. A  STATISZTIKA  NEMZETKÖZI  ÉVE  programsorozat  sikeres  akciója  volt  a  Statisztika 
Oktatók Szakosztály által a középiskolások  számára  szervezett  „statisztika verseny”. 
Nagyszámú  és  kitűnően  felkészült  diák  adott  számot  szakmai  tudásáról,  ami  a 
Statisztika Oktatók Szakosztály munkáját dicséri. 

3. Első hallásra  talán  szokatlannak  tűnő, de átütő  sikert eredményező  rendezvényünk 
volt a SZENTENDREI SKANZENBEN tartott programsorozat. Az érdeklődőkhöz igazított 
kor‐specifikus,  ötletes  játék‐csomag  rengeteg  érdeklődő  kíváncsiságával, 
érdeklődésével találkozott. Színesített mindezt a KSH Könyvtár kitelepülése 100‐150 
éves, célzottan válogatott kiadványokkal. 

• a júniusi, korhű jelmezekkel, kisbíróval fűszerezett rendezvényt mintegy 400 
fő  látogatta.  Az  akcióról  6  perces,  profi  film  készült,  amely  honlapunkon 
bárki számára elérhető, 

• a „MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA”‐hoz kapcsolódva a Vajdahunyad várba a „FALU a 
VÁROSBAN”  c  program  keretében  települtünk  ki,  hasonló  sikerrel,  ahol 
mintegy 600 „játszott” statisztikusainkkal, 

• alig  több  mint  10  napja  zárult  a  sorozat,  melynek  helyszíne  újra  a 
SZENTENDREI  SKNANZEN  volt. Az  érdeklődés minden  képzeletet  felülmúlt, 
jóval  több, mint 1000 érdeklődő kereste  fel a beélesített  játékokkal  lesben 
álló statisztikus kollégáinkat. 

Az  akció‐sorozatban  végig  partnerünk  volt  az  AGRYA,  a  Fiatal  Gazdák 
Szövetsége,  akik  a  szervezéstől  a  termékajándékokig  terjedő  skálán 
kapcsolódtak be a rendezvényekbe. 

Ezt az akciósorozatot az MST mintegy 30  lelkes  tag munkája alapozta meg, 
vidéki kollégáink és budapesti munkatársak szoros együttműködésében.  

A  Skanzen  csapata  is  nagyra  tartja  mindezt,  ez  garancia  arra,  hogy  lesz 
folytatás! 

 



Szoros értelemben nem része a STATISZTIKAI NEMZETKÖZI ÉVE sorozatnak, de erre az évre 
esett – a Közgyűlésre tekintettel – a Keleti Károly Pályázat. 

Talán elég, ha a beérkezett 14 pályaműhöz csak annyi kommentálást fűzök, hogy ez a szám 
magasabb, mint az elmúlt 3 ciklus alatt együttvéve. 

Ha  ehhez  hozzávesszük,  hogy  a  pályázatok  kifejezetten  színvonalasak  voltak,  elégedettek 
lehetünk. A díjazott pályamunkákon  túlmenően  is  találtak a bírálók  több munkát, amelyet 
publikálásra érdemesnek minősítettek. Konferenciánkon láthattuk a legjobbakat. 

 

Szakosztályainkról 

A  bevezetőben  említett  elvet  követve  nem  kívánom  szakosztályaink  munkáját  tételesen 
értékelni, ez nyílván majd a szakosztályi tisztújítás feladata lesz. 

 

Néhány megjegyzés 

• a szakosztályok nagyszámú, színvonalas rendezvényt bonyolítottak le, 

• a  rendezvények  számában,  színvonalában,  a  szakosztályi  munka  egészében  még 
mindig nagy különbségek vannak, 

• a  szakosztályi  munka  –  egyenetlensége  mellett  –  két  szakosztály  kivételével 
rendezvényszervezésre koncentrálódott. 

Tapasztalataink  szerint  a  rendezvényszervezésen  két  szakosztály  lépett  túl  markánsan  a 
statisztikai kultúra fejlesztése irányába: 

• a Statisztika Oktatók Szakosztálya és 
• a Területi Szakosztály 

 

KÖZSZEREPLÉSEK 

 

A  hazai  és  nemzetközi  közszereplés  a  társaság  ismertségének  és  elismertségének  a 
statisztikai kultúra terjesztése mellett igen fontos láncszeme. 

Nem  túlzás  azt  állítani,  hogy  a  Magyar  Statisztikai  Társaságot,  annak  tevékenységét  a 
statisztikai  kultúra  terjesztését  célzó  akcióink  és  a  közszereplések  okán  nagyságrenddel 
többen ismerik, mint pl. az ezredfordulón.  

A  közszereplés  igen  fontos  ismérve,  hogy  ne  személyek,  hanem  a  társaság  érdekeit 
szolgálják. 

Tapasztalatunk  szerint  ezek  az  akciók  nagy  többségében  pozitív  reakciókat  váltottak  ki  a 
felhasználók, de kollégáink, tagtársaink körében is. 



Látni  kell  ugyanakkor,  hogy  a  közszereplés  természetes  velejárója  az  irigység,  aki 
közszereplést vállal, annak ezzel számolnia kell. Megítélésünk szerint addig nincs baj, míg a 
közszerepléssel elégedettek és az irigykedők aránya markánsan az előbbi javára dől el. 

 

KARITATÍV tevékenység 

 

A  társaság  köreiben  a  karitatív  tevékenység  immáron hagyományosnak  tekinthető,  ismert 
módon legfőbb célcsoportja Csokaly, Fényes Elek szülőfaluja. 

Honlapunkon  is  többször  tájékoztattuk  tagtársainkat  a  csokalyi  Fényes  Elek  emlékőrzés 
aktuális  eseményeiről  az  emlékpark  avatástól  a  szoboravatásig  (a  Fényes  Elek mellszobor 
elkészítéséhez az MST a kapott 1 % felhasználásával nyújtott anyagi támogatást). 

Emellett  a  bántóan  szegény  kis  falu  rászoruló  gyermekeit,  idős  beteg  lakosait  karácsonyi 
ajándékcsomagokkal és használt, jó minőségű ruhákkal segítettük. Ez utóbbi akciókat a KSH‐
val szorosan együttműködve végeztük éveken át. 

Az akciót ez év végén tervezzük megismételni. 

 

ÖSSZEFOGLALVA 

 

Úgy  ítéljük meg, hogy a társaság tevékenysége az elmúlt néhány évben hosszú  idő óta nem 
látott módon gazdagodott. Szélesedett a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, a Társaság 
neve, tevékenysége jóval szélesebb körben vált ismertté, több területen kifejezett elismerést 
váltott ki. 

Elmozdultunk évtizedes célok megvalósítása irányába; 

• nyitni  a  külvilág,  a  határtudományok  felé,  bevonni  a matematika  és  a  statisztika 
határán mozgó tudományterületek képviselőt, 

• támogatni  a  fiatalok  szakmai  munkába  való  fokozatos  beépülését,  szakmai 
fejlődésüket. Teret adni a fiataljaink kiemelkedő produktumai közismertté válásának. 

 

Milyen útravalót nyújt az MST leköszönő vezetése a leendő új vezetés számára 

 
Az egy évvel ezelőtti öszödi konferenciánkon megfogalmazódott egy vízió a jövőre nézve: 
 

1. legyen az MST a szakma függetlenségének zászlóvivője, 

2. egyre markánsabban terjessze a statisztikai kultúrát, 

3. minden eszközzel építse a statisztikai szakma széles értelemben vett egységét, 

4. teljesedjen ki az Etikai Testület szerepe, 

5. tovább kell épülnie az MST‐nek a határtudományok felé nyitva. 



 
Megtoldanám eggyel: 

6. az  MST  vezetésének  gyakorlati  tapasztalatai  szerint  a  Társaság  tevékenysége 
finanszírozásában  súlypont–áthelyezésre  van  szükség. Növekedni  kell  a  tagdíj  és  a 
pályázatok‐konzorciumok finanszírozásban játszott szerepének. 

 

Néhány szó a tisztújítási folyamat előkészítéséről az MSZ vezetése szemszögéből: 

• az Elnökség és a Választmány 2013.  júniusi  felkérésére alakult 9  fős Jelölő Bizottság 
nagyfokú önállósággal, függetlenséget élvezve végezhette munkáját, 

• nagyon örülünk annak, hogy a Jelölő Bizottság munkájában talán minden korábbinál 
szélesebb merítésre támaszkodhatott, 

• két hónappal ez előtt futótűzként terjedt el a hír vidéken és Budapesten, a KSH‐ban 
és  egyetemeken,  hogy  befolyásolási  kísérlet  történt  a  jelölés  folyamatának,  így 
Választmány összetételének alakítására. 

 

Ezzel nekünk itt és most két dolgunk van; 

• egyrészt  határozottan  leszögezni,  hogy  ezt  mindenféle  szempontból  helytelennek 
tartjuk, 

• másrészt  arra biztatni mindenkit, hogy  kizárólag  saját  tapasztalataira,  véleményére 
alapozva alakítsa ki az álláspontját. 

 

VÉGÜL a KÖSZÖNET HANGJA 

1. kiemelten  Laczka  Éva  Főtitkár  Asszonynak,  a  társaság  motorjának,  aki  bő  másfél 
évtizede egyértelmű kulcsembere a Társaságnak, 

2. a Statisztika Nemzetközi Éve sorozatban egész évben több tucat vidéki és budapesti 
munkatársunk  áldozatos,  a  szabadidőt  sem  kímélő  munkájáért,  amellyel 
megalapozták  a  sikereket.  Munkájukkal  talán  minden  korábbinál  hatékonyabban 
járultak hozzá a statisztikai kultúra terjesztéséhez, 

3. köszönet illeti a Választmány és a Számvizsgáló Bizottság tagjait, 

4. köszönöm Szabó István szorgos, lelkes, eredményes alelnöki munkáját, 

5. végül,  de  nem  utolsó  sorban  köszönet  a  ma  is  dolgozó  mintegy  tucatnyi  lelkes 
munkatársunknak,  akik  rendezvényeink  lebonyolításában  a  helyszínen  vagy  a 
háttérben  éveken  át  munkálkodtak  nagy  szorgalommal,  stabil  munkafeltételeket 
teremtve a Társaság számára. 

 

Dr. Soós Lőrinc 
az MST elnöke 


