Beszámoló az MST tevékenységéről
(2017–2019)
1. STATISZTIKAI RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE,
TIKAI KULTÚRA NÉPSZERŰSÍTÉSE

SZAKMAI MUNKA, A STATISZ-

1.1. Hazai statisztikai rendezvények, események és részvételek

A gazdaságstatisztika szerepe az oktatásban – 2017. szeptember 27.
Óbudai Egyetem (az MST társszervező)
Előadások:
Tóth Géza (KSH): Statisztikai adatok kezelése és kutatószoba környezet a KSH-ban
Laczka Éva (MST): A gazdaságstatisztika aktuális kérdései – miért is állunk paradigmaváltás előtt?
Katona Tamás (SZTE). A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a
közgazdászképzésben
Medve András (OE): Megemlékezés a Kar névadójáról, Keleti Károlyról
Kovács Krisztián (KSH): Hol találjuk az adatokat?
Keszthelyi Szilárd (AKI): Tesztüzemi Információs Rendszer és az adatok használata
Lipták Katalin (ME): A gazdaságstatisztika szerepe a munkaerő-piaci folyamatok
elemzésében a V4-ek körében
Lukács Gábor (PE): Agrártörténeti adatok felhasználása a tápanyag-gazdálkodás oktatásában
Bacsi Zsuzsanna (PE): A homogén vagy a heterogén társadalmak a sikeresebbek?
Szabó Zsolt Mihály (OE): Nyugdíjbomba – globális öregedés társadalmi hatásai
Sándorné Kriszt Éva (BGE): A statisztika oktatás helye, szerepe a gazdaságtudományi
képzésben
Cserháti Ilona (BCE): Gazdaságstatisztikai kihívások oktatási konzekvenciák
Nagy Viktor (OE): Gamifikáció a statisztika oktatásában
Csató László (MTA SZTAKI): Az EKS módszerek karakterizációja
Jámbor Attila (BCE): Versenyképesség mérései módszerek és azok gazdaságstatisztikai vonatkozásai a mezőgazdaságban
Szabó Richard: Pénzügyi intézmények értékelésére használt statisztikai módszerek

Mit nyújthat a statisztika? – 2017. december 5.
ELTE Jog-és Államtudományi Kara (az MST társszervező)
Előadások:
Kovacsics Józsefné (ELTE): A statisztika oktatás 240 éve az ELTE Jogi Karán
Katona Tamás (SZTE): A jogi informatika oktatása a jogászképzésben
Gyémánt Richard (ELTE): A demográfia oktatása a jogászképzésben
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Steiger Judit (ELTE): A „valóságidegen” közgazdasági modellek és a valóság statisztikai leképzésének jelentősége
Horváth Balázs (KSH Könyvtár): A magyarországi hivatalos statisztika atyja: Keleti
Károly élete és személyisége
Laczka Éva: Mit jelent az Európai Statisztika napja?
Rózsa Dávid (KSH Könyvtár): Egyenlő az elsők között: Konek Sándor és a statisztika
új útjai

NEA – pályázat a 2018. évi konferencia szervezésére
2018-ban közös konferencia szervezését terveztünk, melyre pályázatot adtunk be.A pályázat
sajnos nem nyert, ezért az egyetemekkel közösen tervezett nemzetközi konferencia megszervezésére forráshiány miatt nem került sor.

Marton Ádám tiszteletére tartott emlékülés – 2018. október 18.
A KSH, MST, MTS STAB és a KSH Könyvtár emlékülést szervezett Marton Ádám halálának alkalmából. Bár az 1990-es években Ádám az MST főtitkára volt, társasági munkájáról
nem volt méltó megemlékezés.
Vukovich Gabriella: Marton Ádám és a hivatalos statisztika
Rózsa Dávid: Egy életmű dimenziói: Marton Ádám szakirodalmi tevékenysége
Hüttl Antónia: Árindexek, gazdasági növekedés, termelékenység (korreferált: Cseh Tímea)
Telegdi László: Árindexek mintavételi hibáinak számítása
Mináry Borbála: A fogyasztói árindex számítás időtálló kihívásai
Oblath Gábor: Cserearány-változások és hatásuk a bruttó hazai reáljövedelemre: Magyarország és az EU új tagországainak tapasztalatai
Sugár András: Közgazdasági elmélet, gazdaságpolitikai gyakorlat és mérés a fogyasztói
árindex példáján
Danyi Pál: A pénz inflálódik, de nem romlik – gondolatok a láncindexekről
Mihályffy László: Kisterületi becslések a statisztikában: tegnap és ma (korreferált: Hunyadi László)
Szép Katalin: Marton Ádám, a módszertanász (korreferált: Lakatos Judit)
Végvári Jenő: Emlékek, gondolatok Marton Ádámmal kapcsolatban

A statisztika az oktatásban – Hogyan szerettethető meg? – 2018. november 13.
Óbudai Egyetem (az MST társszervező)
Előadások:
Balogh Péter (Debreceni Egyetem): A statisztika oktatásának helyzete a Debreceni
Egyetem Gazdasági Karán
Katona Tamás (Szegedi Egyetem): A statisztika oktatása a változó igények és követelmények tükrében
Lipták Katalin (Miskolci Egyetem): A humán erőforrás fejlettségének becslése települési szinten, Magyarországon
Járási Éva (Óbudai Egyetem): Hogyan szeretethető meg a statisztika? Ne legyen illúziónk!
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Laczka Éva (MST): A statisztika nemzetközi tere
Sándorné Kriszt Éva (Budapesti Gazdasági Egyetem): A statisztika oktatásának fejlődése a gazdaságtudományi képzésben
Sugár András (Budapesti Corvinus Egyetem): Történeti elemek, érdekességek a statisztika oktatásának szolgálatában
Dusek Tamás (Széchenyi István Egyetem): Hétköznapi példák és alkalmazások használata a statisztika oktatásában
Poór Judit (Pannon Egyetem): Motivációs lehetőségek a statisztika oktatásában
Kolnhofer-Derecskei Anita – Nagy Viktor (Óbudai Egyetem): GAMESTAT2 újratöltve
Szabó Zsolt Mihály (Óbudai Egyetem): Adatok legyünk vagy szabadok? – Klasszikus
statisztika és a Big Data elemzési eszközök

Az életet átszövő statisztika – 2019. október 15.
Óbudai Egyetem (az MST társszervező)
Előadások:
Laczka Éva (MST): Statisztikai tudás, statisztikai gondolkodás
Hrubos Ildikó (BCE): A statisztika, mint a diplomások általános műveltségének része
Faragó Tamás (BCE): Hiedelmek és statisztikák szembesítése egymással a magyar
történelemben
Katona Tamás (SZTE): Statisztika megjelenése a közigazgatásban, a jogban
Tóth Tamás (OMSZ): Az operatív meteorológia adatforrásai (adatbázisai), azok felhasználása, Big Data a meteorológiában
Sugár András (Corvinus): Történetmesélés számokkal, azok vizualizációjával
Dusek Tamás (SZE): Kompozit mutatók és helyettesítő változók a tudományos kutatásban és a tömegmédiában
Kemény Gábor (OTP): Statisztika az agrárgazdaságban
Szilágyi Roland (ME): Statisztika a közgazdaságtanban

1.2. Nemzetközi konferenciákon való részvétel
A Horvát Statisztikai Társaság 2018. május 10-11-én, Opatijában tartotta második nemzetközi konferenciáját (ISSCRO’18). Az előadások 19 (plenáris és párhuzamos) szekciókban
hangzottak el.
A magyar előadások az alábbiak voltak:
Kovács Péter – Kuruczleki Éva – Kazar Klára (SZTE): Let the real world in
statistics classes
Kehl Dániel – Abaligeti Gallusz – Gyimesi András: Automated data collection of
sports data with R
Rappai Gábor – Fűrész Diana: Special demand curves in the sports economy
Laczka Éva: Role of economic statistics in the 21st century

Az MST előadást vállalt az ISI 2019. augusztus 18–23. között, Kuala Lumpurban tartott 62.
Statisztikai Világkongresszusán (IPS 236-ban) is. A szekció szervezője, levezető elnöke Walter Radermacher (a FENStatS elnöke) volt „Digitalisation, Globalization – Statistical
Associations’ Role at National, European and International Level” címmel. A szekcióban
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az olasz statisztikai társaság elnöke „Data to change: the role of statistical associations”
címmel, az MST elnöke „Influence of the digital era and globalisation 4nt he functioning of
national societies”címmel, a Horvát Statisztikai Társaság elnöke „Individuals using the internet for ordering goods or services related to selected digital and economic development level
indicators: Claster analysis of European countries” címmel tartott előadást.
--------------------------------------------Az IFCS magyar csoportja ez idáig két nemzetközi konferencián vett részt.
A 2017. augusztus 7–9. között, Tokióbantartott IFCS 2017 nemzetközi konferencián
„Changing environment, new challenges, new responses” c. szekcióban mutatkozott be az
MST magyar IFCS csoportja. A szekció szervezője és vezetője Laczka Éva volt.
Előadások:
Szilágyi Roland – Varga Beatrix – Géczi Papp Renáta (ME): Várható érték klaszter alapú becslése
Csesznák Anita – Sándorné Kriszt Éva(BGE): A régióalapú osztályozás lehetőségei a
globális társadalmi haladási index képzésében a fenntartható fejlődés szolgálatában
Galambosné Tiszberger Mónika(PTE): Jól(l)ét mérésének lehetőségei
Kovács Péter – Petres Tibor(SZTE):A multikollinearitás egy mérési és modellezési lehetősége

2019. augusztus 26–29-én, Thesszalonikiben, az IFCS konferencia témája „Data Analysis
and Rationality in a Complex World volt. A konferencián a magyar IFCS csoportot
Kuruczleki Éva (SZTE) és a Varga Beatrix – Fodor Kitti páros (ME) képviselték.
Az alábbi magyar előadások hangzottak el:
Kuruczleki Éva (SZTE): The implication of network science in economic analysis
Varga Beatrix és Fodor Kitti (ME): The technology innovation and the critical raw
material stock

A fiatal statisztikusok aktív nemzetközi szereplésének támogatása érdekében a „YOUNG
STATISTICIANS EUROPE” c. román csoportja által 2019. november 1–2-án Bukarestben tartott
ülésén a Társaságot Kuruczleki Éva (SZTE) képviselte.
---------------------------------------------------

A felsorolt rendezvényeken kívül tagjaink természetesen más konferenciákon is részt vettek a
ciklus során, de erről az információ nem mindig jutott el a Társasághoz, másrészt azok nem
minden esetben az MST hivatalos képviseletében történtek.

----------------------------------------------
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1.3. Szakosztályi munka
Statisztikatörténeti Szakosztály (1963)
elnök: Rózsa Dávid (KSH Könyvtár)
titkár: Horváth Balázs (KSH Könyvtár)
A ciklusban a Statisztikatörténeti szakosztály volt a legaktívabb, különösen a ciklus első két évében: mintegy havonta-kéthavonta szerveztek szakosztályi programokat.

Területi Statisztikai Szakosztály (1966)
elnök: Dusek Tamás (Széchenyi István Egyetem)
alelnök: Tóth Géza (KSH) és Kocsis Nagy Zsolt (KSH)
titkár: Kormos Zoltán (KSH)
A ciklusban szervezett programok száma: 2
A ciklus második felében a meghívók sajnos nem minden esetben jutottak el az érintett tagságokhoz.

Nemzetközi statisztikai szakosztály (1967)
A Nemzetközi szakosztály megalakulásától kezdve meglehetősen aktív volt, a statisztikai munka átalakulásával azonban (a statisztikai munka egyre inkább nemzetközivé
válásával). A nemzetközi együttműködés - az évek során - minden statisztikai terület
esetében a munka szerves részévé vált, a nemzetközi munka beépült minden szakosztály munkájába. A fentiek miatt úgynevezett nemzetközi statisztikai szakosztályi rendezvényeket a továbbiakban nem szerveztek.

Gazdaságstatisztikai Szakosztály (1968)
elnök: Galambosné Tiszberger Mónika (Pécsi Tudományegyetem)
alelnök: Poór Judit (Pannon Egyetem) és Valkó Gábor (KSH)
titkár: Árva Katalin (KSH)
A ciklusban szervezett programok száma: 5, beleértve egy kihelyezett szakosztályi ülést is.
Demográfiai szakosztály (1988)
elnök: Elekes Zsuzsa (Budapest Corvinus Egyetem)
alelnök: Illés Sándor (ELTE) és Kamarás Ferenc (KSH)
titkár: Pakot Levente (KSH NKI)
Az elmúlt ciklusban nem történt meg a tisztújítás, egyetlen önálló rendezvényt sem
szerveztek, egyetlen szakmai programra, megkeresésre nem reagáltak. Esetenként a
Társadalomstatisztikai szakosztály jelezte, hogy együttműködnek a Demográfiai szakosztállyal.

Társadalomstatisztikai szakosztály (1988)
elnök: Kovács Marcell (KSH)
titkár: Harcsa István (KSH)
A ciklusban szervezett programok száma: 2
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Közigazgatási, Igazságügyi és Jogi Informatikai Szakosztály (1990)
elnök: Kovacsics Józsefné (ELTE)
A ciklusban szervezett programok száma: 4
Statisztika-oktatási Szakosztály (2005)
elnök: Sugár András (Corvinus Egyetem)
alelnök: Oroszné Csesznák Anita (Budapesti Gazdasági Egyetem) és Varga Beatrix
(Miskolci Egyetem)
A ciklusban szervezett programok száma: 1
A ciklus második felében a szakosztályi meghívók nem minden esetben jutottak el
minden érintett taghoz.

1.4. Választmányi ülések napirendjei
A 2016-2019 közötti ciklusban a Választmányi ülések rendszeres napirendi pontjaivá váltak a szakmai kérdések, azok megbeszélése. Az aktuális operatív feladatok megtárgyalásán
túl rendszeresen elhangzottak nemzetközi és hazai, aktuálisnak tekintett szakmai előadások,
beszámolók, illetve megvitatására kerültek.
Nemzetközi trendek a statisztikában; ISI marrakeshi konferencia alapján (Laczka Éva)
A digitális világ hatása a statisztikára (Kovács Péter)
A statisztika oktatásának új feladatai napjainkban a magyar felsőoktatásban (Sándorné
Kriszt Éva)
Beszámoló az IASE ICOTS10 konferenciájáról (Kyoto, 2018) – Kovács Péter
Beszámoló az New Techniques and Technologies for Stastistics (NTTS) 2019. évi konferenciáról – Laczka Éva
Közülük érdemes kiemelni az MTMT adatbázisra vonatkozó konzultációt:
Az MTMT, azaz a Magyar Tudományos Művek Tára a szakmai tevékenységet
végző munkatársak tudományos műveinek legfontosabb, hiteles adatbázisa, a bekövetkezett változások követése úgy a szerzőknek, mint a felhasználóknak nagyon
fontos. A bekövetkezett változások értelmezését, a gyakorlati használatban felmerült problémák megbeszélését a Társaság is fontos feladatának tekintette. Az egyik
Választmányi ülésen az előadó bemutatta az MTMT működését, annak használatát
(a bekövetkezett változásokat); bemutatva mind a szerzői és az admin szerkesztői
felületet is (utóbbit a KSH és a KSH Könyvtár szerzői publikációinak segítségével
mutatták be). Bemutatásra került az MTMT jogi háttere, és működtetési rendje is,
beleértve az intézményi adminisztrátorok és a szerzők feladatait és kötelességeit is.
A megbeszélések alapján a résztvevők javaslatokat tettek a rendszer működésének
javítására.

1.5.Megemlékezések, köszöntések
Katona Tamás köszöntését (70. születésnapja alkalmából) a SZTE és az MST szervezte. Az
ezen alkalomból összeállított kötet 31 tanulmányt tartalmaz, melyeket a szervezők által felkért
statisztikusok és tisztelők készítették. A tanulmányok felölelik Katona Tamás munkásságának, kutatási területeinek témaköreit, kezdve a társadalmi- és gazdaságstatisztikai és közgaz-
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dasági elemzésektől, a matematikai-, ökonometriai modellezésen át a jogi informatika kérdésekig.
Hoóz István köszöntését (90. születésnapja alkalmából) a PTE szervezte. Az Egyetem által
összeállított kötet 21 tanulmányt tartalmaz. A felkért statisztikusok, tisztelők által megírt tanulmányokat négy témakörbe (Eredetileg jogász, Statisztika professzor fél évszázadon át,
Közgazdaságtudományi kar alapító tagozatvezetője, Demográfia tudomány doyenje) sorolták.
Kovacsics József születésnapjának 100. évfordulója alkalmából az SZTE és az MST most
dolgozik az emlékkötet összeállításán és egy emlékkonferencia szervezésén.
Az MST 2017-ben emlékezett meg Keleti Károly halálának 125. évfordulójáról. Ez alkalomból koszorút helyezett el Keleti Károly síremlékén.
Fényes Elek születésének 210. évfordulóján, 2017 júliusában az MST küldöttsége részt vett
a csokalyi falunapon. Az ünnepi istentiszteletet követően az MST megkoszorúzta nagy elődünk mellszobrát (melynek felállítását az MST kezdeményezte és támogatta).
Az MST minden évben (október 20-án) megemlékezett az Európai Statisztikai Napokról.
A Társaság 2017-ben emléklapot juttatott el a statisztikát oktató egyetemek érintett szervezeti
egységeinek és a V7 országok nemzeti statisztikai társaságainak. Az emléklap egyúttal megemlékezett Keleti Károly halálának 125. évfordulójáról és a Keleti Károly idézettel hívta fel a
figyelmet a statisztika hitelességének, fejlesztésének fontosságára, az együttműködésre.
A Társaság 2018-ban Sir Francis Galton, míg 2019-ben Keleti Károly gondolatait idézte, ezáltal is hangsúlyozva a statisztika máig is aktuálisnak tekinthető vízióját, helyét szerepét, jelentőségét mindennapjaink világában.

1.6.A statisztikai kultúra művelése,népszerűsítése
Részvétel az ISLP poszterversenyen
2017-ben a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve az MST részt vett a nemzetközi
poszter verseny magyar indulóinak kiválasztásában és jutalmazásában.

Az MTV Érettségi 2018 sorozat 2018. április 9-ei adása a statisztikával foglalkozott. A
csaknem félórás műsorban az MST nevében Kovács Péter, az MST alelnöke, a Szegedi Tudományegyetem dékánja beszélt a statisztikai adatok fontosságáról és a digitalizáció statisztikára gyakorolt hatásáról.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZENTENDREI SKANZENNEL
„Borban és a számokban az igazság”
(Szentendrei Skanzen, 2018. november 10–11.)
2018-ban a „Borban és számokban az igazság” c. program szervezője a Magyar
Statisztikai Társaság, a Pannon Egyetem Georgikon Kara és a Szegedi Tudo-
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mányegyetem Gazdaságtudományi Kara voltak. A 2018. november 10-11 között
megrendezett, Márton napra szervezett mulatságok részeként a látogatók játékos foglalkozások keretében ismerkedhettek a statisztika világával, tesztelhették tudásukat
borral és Szent Mártonnal kapcsolatos kvízekben, és sajátíthatták el az üveges táncot.
A program nagy sikerrel zárult, több száz érdeklődő játszott a hat állomásból álló
ügyességi és logikai akadályversenyen, ahol minden kétséget kizáróan sikerült a statisztikát közelebb hozni kicsikhez és nagyokhoz is.
„Adatvadászat, számhalászat”
(Szentendrei Skanzen, 2019. november 9–10.)
2019-ben a Márton napon szervezett kétnapos programnak a Szentendrei Skanzen,
Dél-Dunántúli Hidasi háza adott helyet. Az immáron hagyományosnak tekinthető –
mintegy öt éve visszatekintő – programban az MST, a KSH Könyvtár és a Pannon
Egyetem Georgikon kara népszerűsítette a számok világát a szabadtéri múzeum látogatóinak körében. Az Skanzenben az „adatvadászat, számhalászat” azon hat – pecsétszerző program – közé tartozott, melyek teljesítéséért a látogatókat a Skanzen ajándékozta.

1.7.Együttműködés nemzetköziszakmai szervezetekkel

EGYÜTTMŰKÖDÉS A V7 KERETÉBEN
A közép-európai nemzeti statisztikai társaságok együttműködése 2005-ben – az Osztrák Statisztikai Társaság támogatásával – Visegrádon alakult meg, tagjai az osztrák, szlovén, szlovák, cseh, román, lengyel és magyar statisztikai társaságok.
2017. október 13-án az éves megbeszélésnek a Szlovák Statisztikai és Demográfiai Társaság
Pozsonyban adott helyet. A résztvevők a szokásos beszámolókat, konzultációkat követően
közös nyilatkozatot fogadtak el. Köszöntötték az Európai Statisztika Napját (október 20.)
illetve a statisztika és a statisztikai kultúra fejlesztése, megbízható, objektív statisztikai adatok
szolgáltatása mellett kötelezték el magukat.
A V7 ülésre 2018. május 12-én, Varsóban került sor, melyet a Lengyel Statisztikai Társaság
hívott össze. A meghívó késői megküldése miatt néhány tagszervezet (így az MST sem) tudott részt venni az éves találkozón. Az ülésen közös nyilatkozatot nem adtak ki.
2019. szeptember 27-én Ljubljanában a Szlovén Statisztikai Társaság volt a V7 vendéglátója. Az ülés napirendjén szerepeltek az egyes nemzeti statisztikai társaságok beszámolói, illetve a statisztika aktuális kérdései. A résztvevők közös nyilatkozatot állítottak össze. A résztvevők megállapodtak abban, hogy 2020-ban a soron következő V7 ülésre Budapesten kerül sor.
EGYÜTTMŰKÖDÉS A FENSTATS-SZAL
A FENStatS (Federation of European Statistical Societies) 2011-ben alakult az olasz, angol,
francia, a német és az osztrák statisztikai társaságok kezdeményezésére. A FENStatS első
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(alapító) elnöke Maurizio Vichi (Sapienza Egyetem, Róma) volt, jelenlegi elnöke Walter
Radermacher, az Eurostat korábbi főigazgatója. A nemzeti statisztikai társaságok célja fórum
és együttműködés teremtése, közös fellépés kialakítása statisztikai szakmai kérésekben. Az
MST 2013-ban csatlakozott a szövetséghez, munkájában a kezdetektől aktív szerepet vállalt.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ IFCS-SZEL
Az International Federation of Classification Societies (IFCS) 1985-ben alakult meg, tagjai
valamennyi kontinenst képviselnek. Az IFCS céljainak megfelelően a szövetség tagjai a statisztikai kutatásokkal, elemzéssel foglalkozó civil szervezetek. A kutató munkát két folyóirat
(Advances in Data Analysis, and Classification, Journal of Classification) támogatja. Az
IFCS 2014-ben csatlakozott az MST.
2019. szeptemberében az MST elnöke és az IFCS Tanácsának magyar tagja körlevélben kereste meg a statisztikát oktató egyetemeket, melynek célja fiatal kutatók, elemzők, PhD
hallgatók bevonása az IFCS kutatói, elemzői munkájába. A magyar IFCS csoport vezetői
minden egyetem esetében felkértek egy-egy szenior statisztikust, kérve a felhívás és a fiatal
kutatók, elemzők támogatását.

2. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK KERETEI
2.1. Adminisztratív feladatok, fejlesztések
Az Alapszabály módosítása
A Társaság legutóbbi Közgyűlésének (2016. november 24)egyikkiemelt napirendi pontja az
Alapszabály módosítása volt. Oka, hogy a2013. évi CLXXVII törvény (Ptk.) kötelezett
valamennyi civil szervezetet (így az MST-t is) az alapszabály(alapvetően formai, szövegszerű) módosítására. Az MST Választmánya által elkészített tervezetet a Közgyűlés elfogadta,
amit a Törvényszék 2017 januárjában hagyott jóvá (elérhető az MST honlapján). A Közgyűlésen új Választmány, Elnökséget és Felügyelőbizottságot választottak a megjelent tagok.
Az MST tisztújítását követően több szakosztályban is tisztújításokra került sor 2017 első
felében (a Társadalomstatisztikai szakosztályban 2018 elején). Nem volt tisztújítás a működését szüneteltető Nemzetközi szakosztályban, illetve nem ismert okból elmaradt az a Demográfiai szakosztály tisztújítása is, igaz a Demográfiai szakosztály a ciklus alatt érdemi tevékenységet sem végzett.

Az MST pénzügyi kérdései, könyvelés
A számviteli feladatokat ellátó tagtársunk mintegy másfél éves betegségét, illetve halálát követően a gazdálkodás pontos elszámolásának feltételeit újra kellett gondolni. 2017 elején, több
árajánlat bekérését követően szerződést kötöttünk egy könyvelő céggel (ExperTax kft), amely
azóta is ellátja a könyveléssel, számviteli jelentésekkel kapcsolatos feladatokat. Kihívást jelentett, hogy – a betegség miatt - a 2015. év lezárásra is csak később történhetett meg, az öszszes fellelhető bizonylat összegyűjtése is nehéz feladat volt.
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Az MST honlapja
Az MST honlapjának létrehozásakor a honlap „tulajdonjoga” nem került a Társaság nevére,mert az egyik aláíró a KSH kommunikációját akkor végző(azóta megszűnt) tanácsadó cég
volt.2017-ben,a helyzet tisztázása, a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése – különösen, hogy a tanácsadó cég egyik aláírója külföldön élt – nem volt egyszerű feladat. A Társaság az új szerződést 2018 elején tudta megkötni, melyben a web-szolgáltatónk nyújtott segítséget (alapvetően a TKOM a domain-tulajdonjog biztosításában). Az ’mstnet.hu’ domain
ma már a Társaság neve alatt fut, a tulajdonában van.
A tulajdonjog rendezésének elhúzódása miatt a honlap tervezett modernizációjára az elmúlt
három évben nem került sor.

Az MST nyilvántartásainak megfeleltetése a GDPR-rel és tagrevízió
AGDPR (az új európai adatvédelmi és adatkezelési jogszabály) új helyzet elé állította a civil
szervezetetek, így az MST-t is. A korábbiakhoz képest alapjaiban meg kellett változtatni a
működési és adminisztratív gyakorlatot is; az előírások alapján a Társaság valamennyi tagjának hozzá kell járulniuk a tagnyilvántartás vezetéséhez szükséges adataik kezeléséhez, illetve
nyilatkozatot kellett tenni.
A GDPR szabályzatunk elkészítése 2018 végére megtörtént, a nyilatkozatok begyűjtésére is
csak ezt követően (2019-ben)kerülhetett sor.A nyilatkozattétel egyúttal jó alkalom volt arra is,
hogy az adatokban bekövetkezett változásokról (e-mail cím, postai cím, telefonszám) az MST
értesüljön, és azokat átvezesse a nyilvántartásokban. Erre épülhetett a tagok a tagságának
megerősítse is. [Évek óta egyre több tagtársunk elérhetősége – akár postai, akár e-mailes címe
– bizonyult elavultnak, ami nehezítette a kapcsolattartást,de az információ-áramlás is nagyon
nehezen volt biztosítható. Mindez hatást gyakorolt a tagdíj-fizetési gyakorlatra is.]
A nyilatkozatota főtitkár 2019 júniusban küldte meg a Társaság valamennyi tagjának, kérve a
nyilatkozatok kitöltését, visszaküldését, illetve az aktuális tagdíjak egyidejű befizetését. Az
eredetileg szabott határidőt megelőzően (szeptemberben) a Társaságemlékeztetőt küldötta
tagoknak (ismételten kérve a nyilatkozatok visszaküldését ésa tagdíjak befizetését).
Sajnos mind a nyilatkozatok visszaküldése, mind a tagdíjak rendezése igen lassan, vontatottan
haladt, voltak, akik egy rövid visszajelzésre sem méltatták a Társaságot. Itt kell felhívni a figyelmet arra is, hogy a legalább három éve tagdíjat nem fizető és nyilatkozatot sem tévő tagtársakat az Alapszabály értelmében a továbbiakban nem lehet az MST tagjának tekinteni(így a
2019. decemberi taglistán nevük már nem is szerepel).

2.2. Információáramlás biztosítása
MST Hírlevél rendszer kialakítása, és működtetése
A technikai fejlődés a korábbi évtizedekhez képest alapjaiban változtatta meg a statisztika
környezetét, annak működését. Az információáramlás hatékonyabbá vált, felgyorsult nemzetközi szinten is. Csatlakozva a nemzetközi trendekhez az MST Elnöksége is él a technikai fej-

10

lődés adta lehetőségekkel, és a közvetlenebb információáramlás elősegítése érdekében létrehozta a ’Hírlevelet’, melyet negyedéves gyakorisággal küldtünk meg, illetve tettük elérhetővé
a Társaság honlapján. Ennek köszönhető, hogy napjainkban az MST valamennyi tagja a legfrissebb nemzetközi és hazai információkról első kézből értesülhet.
.
Szerződés az MTI Sajtószolgálattal
A Társaság évente újítja meg az MTI Sajtószolgálattal, évekkel korábban megkötött szerződést, melynek keretében lehetőségünk van korlátozott számban és terjedelemben szakmai hírek közzétételére.

-----------------------------------------------------

A ciklus minden évének decemberébenaz MST szaloncukorral töltötte meg a Mikulászsákját és eljuttatta Csokaly apróinak és nagyjainak, ezáltal életben tartva a statisztikusok és az
érmelléki kisfalu emlékezetét, kapcsolatát.

2019. január 10.

az MST Elnöksége
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