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Az ülés időpontja: 2014. november 24. 
                   helye: Róma, Sapienza Egyetem 
 
Résztvevők: a FENStatS Tanácsának tagjai  
 
 
A FENStatS tag-társaságai:  
 

• A 2011-es alapító statisztikai társaságok: Cseh, Német, Osztrák, Angol, Spanyol, 
Portugál, Olasz, Francia, Szlovén és Holland statisztikai társaságok 

• A 2013-ban csatlakozott statisztikai társaságok: Belga, Finn, Magyar, Lengyel, 
Szlovák és Svájci statisztikai társaságok 

• A 2014-ben csatlakozott statisztikai társaságok: Ír, Román és a Svéd statisztikai 
társaságok 
 

A FENStatS Tanácsi ülésén az MST-t Laczka Éva képviselte1. 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. A résztvevőket Maurizio Vichi, a FENStatS elnöke köszöntötte, különös tekintettel 
a 2014-ben csatlakozott nemzeti statisztikai társaságokra. 
 
 

2. A résztvevő nemzeti statisztikai társaságok beszámoltak az elmúlt évi 
tevékenységükről 
 
 

3. ESA/Eurostat projektek 
 
A FENStatS második ülésén (2013, Hong Kong) a FENStatS Tanácsa úgy döntött, 
hogy a FENStatS csatlakozik az Eurostat kezdeményezéséhez, miszerint az Eurostat, 
az egyetemek és a nemzeti statisztikai társaságok a projektekben vegyenek részt. 
 
A Vision 2020 alapelveivel összhangban, 3 projektben való részvétel merült fel: 

• Az adatgyűjtések integrálása a hivatalos statisztikában 
• Big Data (elemzés és „adatbányászás” a hivatalos statisztikában) 
• A hivatalos statisztika kommunikációja, az adatok vizualizálása 

 

                                                            
1 A Rómában tartott „European Statistics Stakeholders” konferencián történő aktív részvételem miatt a 
költségeket az Eurostat finanszírozta. 



A résztvevők a Big Data projektben való részvételt támogatták, avval a 
megjegyzéssel, hogy a napjaikban népszerű Big Data téma esetében a FENStatS-nak 
alapvetően koordináló szerepet kell vállalnia.  
 
 

4. „European Master in Official Statistics” (EMOS) Project 
 
A projekt célja az Európai statisztikai akkreditációs rendszer kidolgozása. 
A második EMOS Workshopot 2014. június 26-27-én Helsinkiben tartották, ezt 
követően tették közzé a felhívást, melyhez 15 egyetem csatlakozott. Maurizio Vichi az 
EMOS irányító testületében az ESAC-ot képviseli. A résztvevők egyetértettek a 
FENStatS elnökével, miszerint az EMOS projekt kidolgozásában, támogatásában a 
nemzeti társaságoknak is szerepet kell vállalniuk. Mindez összhangban van a FENStatS 
második tanácsi ülésének döntésével; szükség van az európai akkreditációs rendszer 
kidolgozására, a munkában a Royal Statistical Society (RSS) tapasztalataira kell 
támaszkodni. Egyes nemzeti statisztikai társaságok már elkezdték a munkát, így 
például az olasz statisztikai társaság is dolgozik a saját akkreditációs rendszerén, ami 
sok tekintetben hasonló az angol akkreditációs rendszerhez. 
 
Az Európai akkreditációs rendszer két részből állhat: 

• személyre szabott akkreditációs rendszer (a RSS gyakorlatához hasonlóan) 
• „Advanced Master in Statistics” kurzusok 

 
 

5. Az „European Statistics Stakeholders” konferencia (Róma, 2014. november 24-25, 
Sapienza Egyetem) előzetes értékelése  
 
A konferencia célja az európai módszertanászok, statisztikusok és felhasználók közötti 
kommunikáció javítása, az Eurostat és a nemzeti statisztikai társaságok legjobb 
gyakorlatainak bemutatása, a Vision 2020 kihívásainak és az arra adott válaszok 
megvitatása volt. A konferencia nagy sikert aratott, a regisztrált résztvevők száma 
meghaladta a 450-et. A FENStaS elnöke köszönetet mondott a FENStatS Tanács 
tagjainak az aktív részvételért, a konferencia támogatásáért. 
 
A jó tapasztalatok alapján az Eurostat és a FENStatS azt javasolja, hogy a konferenciát 
kétévente, változó helyszínnel rendezzük meg.  A kezdeményezést az Európai 
Központi Bank is támogatja. 
 
A FENStatS elnöke kérte a Tanács tagjait, hogy a nemzeti statisztikai társaságok 
vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy vállalkoznak-e a második, 2016-ban tartandó 
„European Statistics Stakeholders” konferencia megszervezésére. A nemzeti 
statisztikai társaságoknak 2015. március végéig kell jelezni szándékukat, 
amennyiben vállalkoznak a 2016. évi konferencia megszervezésére. 
 
 

6. Az Europai Statisztikai Program megvitatása 
 
A FENStatS és az Eurostat 2014. november 25-én délelőtt un. „World Statistics Café” 
kerekasztal konzultációt szervezett a 2020-ig terjedő Európai Statisztikai Program 
(ESP) megvitatására. A résztvevők az ESP 9 főbb statisztikai területét vizsgálták meg. 



Valamennyi statisztikai területre vonatkozóan a szervezők - előzetesen - az alábbi 
kérdéseket fogalmazták meg:  
 

• a politikai, gazdasági, társadalmi folyamatok milyen változtatásokat generálnak 
az európai statisztikai rendszerben? 

• a fentiek fényében milyen prioritásokat lehetne felállítani? Milyen akciókat, 
projekteket kellene felállítani? 

• a javasolt akciók, projektek milyen hatást gyakorolnánk az adatszolgáltatókra, a 
statisztikusokra és a felhasználókra? 

 
 

7. Egyebek 
 
- az osztrák kollégák javasolták, hogy a V6 információk, hírek rendszeresen 

kerüljenek ki a FENStatS honlapjára (A V6 együttműködés 2005-ben Budapesten 
született, amiért – az évforduló alkalmából – a résztvevők köszönetet mondtak a 
Magyar Statisztikai Társaságnak). 

- Jean-Michel Poggi, a FENStatS alelnöke beszámolt a FENStatS és az ISI aktív 
együttműködéséről 

- új jelentkező a FENStatS tagjai közé a Dán Statisztikai Társaság. A felvételről a 
szokásos gyakorlatnak megfelelően a jelenlegi nemzeti statisztikai társaságok 
fognak szavazni. 

- a FENStatS jogi státuszának erősítése érdekében a FENStatS elnöke és alelnöke 
konzultációt fog folytatni. 
 

 
 
Budapest, 2015. február 2. 
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