Az MST a FENStatS tagja lett
A FENStatS (Európai Statisztikai Társaságok Szövetsége) 2011-ben született az olasz, az
angol, a francia, a német és az osztrák statisztikai társaságok kezdeményezésére. A FENStatS
jelenlegi elnöke Maurizio Vichi (Olasz Statisztikai Társaság), alelnöke Jean-Michael Poggi
(Francia Statisztikai Társaság), titkára Margit Elper (Osztrák Statisztikai Társaság). A
felsoroltak közül Mauruzio Vichi és Margit Elper személyesen is részt vettek az MST 2012.
őszi öszödi konferenciáján.
A FENStatS tagjai:
1. Austrian Statistical Society
2. Belgian Statistical Society
3. Czech Statistical Society
4. French Statistical Society
5. Finish Statistical Society
6. German Statistical Society
7. Hungarian Statistical Association
8. Italian Statistical Society
9. Netherlands Statistical Society
10. Polish Statistical Association
11. Portuguese Statistical Society
12. Royal Statistical Society
13. Slovak Statistical and Demographical Society
14. Slovenian Statistical Society
15. Spanish Society for Statistics and Operation Research
16. Swiss Statistical Society
A FENStatS tagjainak köre az megalakulást követően folyamatosan bővült, melyhez jelentős
mértékben hozzájárult a Visegrádi Statisztikai Társaságok (V6) csatlakozása.
A FENStatS szavazáskori tag-társaságai a Magyar Statisztikai Társaságot maximális
szavazattal fogadták a szövetség tagjává.
A FENStatS célja, tevékenysége
•
•
•
•
•
•

Fórumot teremt az európai statisztikai társaságok közötti együttműködés,
kommunikáció, véleménycsere biztosítására, támogatására, biztosítja a kutatási
tevékenységek összehangolását, hatékonyságának növelését
Információs csatornát biztosít a tudományos- és technikai információcsere hatékony
működéséhez
Támogatja az európai statisztikai társaságok nemzetközi rendezvényeit, támogatja
közös nemzetközi konferenciák szervezését aktuális európai statisztikai kérdések
megvitatására
Támogatást nyújt a statisztikai oktatási tevékenységek végzéséhez, különös tekintettel
a doktori, post-doktori tevékenységekre
Erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy több európai forrás segítse az európai
statisztikai társaságok kutatási és oktatási tevékenységeit
A FENStatS együttműködik az európai nemzetközi statisztikai szervezetekkel különös
tekintettel az „European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS)” -re.
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A FENStatS soron következő Tanácsülésének (Hong Kong, 2013. augusztus 26) méltó
helyet adott az ISI 59. Statisztikai kongresszusa, melyen a Magyar Statisztikai Társaságot a
társaság főtitkára (Laczka Éva) már teljes jogú tagjaként képviselte.
A FENStatS tanácsülés meghívottai voltak: Jae C Lee (az ISI elnöke), Ada van Krimpen (az
ISI igazgatója) és Walter Radermacher (az Eurostat főigazgatója).
A FENStatS elnöke köszöntőjében elmondta, hogy az európai statisztikai társaságok
szövetségét is az ISI felhívása hívta életre, hiszen az ISI a 2011-2015 közötti időszakra
stratégiai célként fogalmazta meg a nemzeti statisztikai társaságok regionális
együttműködésének bővítését, erősítését. Európában a statisztikai társaságok szorosabb,
szélesebb körű összefogását többek között az indokolja, hogy közösen jobban fel tudjuk hívni
a figyelmet arra, hogy a jó statisztikai gyakorlat és annak értékei a demokratikus fejlődést
szolgálják.
A FENStatS Tanácsülése az alábbiakat tárgyalta meg, illetve hagyta jóvá:
•

A szövetség kétévente – az ISI kongresszus helyén – Tanácsülést hív össze, melyre
meghívja az ISI elnökét, igazgatóját

•

A szövetség az ISI kongresszusokon közös „Invited” és „Special Topic” szekciókat
szervez, külön felkérésre szatellit ülést hív össze, köréből javaslatot tesz ISI tagságra

•

A statisztikai oktatás javítása, a piaci igényeknek jobban megfelelő statisztikai tudás
biztosítása, „hídépítés” a statisztikai oktatás és a munkavilága között (ezt a
„PROGRESS European programme” pénzügyileg is támogatja, partnerek az Eurostat,
a Public emlpoyment services, az ISI, az ISBIS és az ENBIS). A statisztikus
szakmának egy új, értékes munkalehetőséggé kell tenni

•

Együttműködés az Eurostattal; a FENStatS elnöke már 2012-ben tárgyalt az Eurostat
főigazgatójával, aki felkérte a FENStatS-ot, hogy teljes jogú tagként vegyen részt az
European Statistical Advisory Committee (ESAC) munkájában, melynek a szövetség
elnöke 2013 júliusa óta eleget tesz

•

A FENStatS, mint az ESAC tagja bekapcsolódik a statisztikusok és a felhasználók
közötti tárgyalásokba, programokba a statisztika minőségének javítása és annak jobb
kommunikálása érdekében. Fentiek érdekében a nemzeti statisztikai társaságok jobb
bevonására van szükség

•

Az Európai Statisztikai Rendszert érintő tanfolyamok, kutatások és fejlesztések
esetében a szövetség a kutatói közösségek és a nemzeti statisztikai hivatalok közötti
kapcsolatok építésében, tanfolyamok összeállításában tud segíteni, különös tekintettel
a posztgraduális képzésekre
Felkerült közös (Eurostat – FENStatS) statisztikai konferenciák, szekciók szervezése a
nemzeti hivatalos szolgálatokat érintő speciális statisztikai kutatásokra megvitatására.
A cél a nemzeti statisztikai szolgálatokban folyó kutatások intenzitásának javítása

•

•

A FENStatS stratégiai célnak tekinti a statisztikai oktatás harmadik szintjének (Master
és doktori kutatások) támogatását
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•

A FENStats szorosan együtt kíván működni az 1987-ben megalapított „European
Courses in Advanced Statistics (ECAS)”-al. Az ECAS támogatói a belga, francia,
német, olasz, spanyol, svéd és svájci statisztikai társaságok

•

A FENStatS támogatni kívánja az európai statisztikai társaságok tevékenységét a
statisztikai doktori kutatásokban, az elemi és középiskolákban történő oktatások
esetében, összességében a statisztikai oktatást az alap szintű oktatásoktól kezdve a
felsőfokú statisztikai oktatásig. A felsorolt oktatási tevékenységekben a szövetség
elsősorban az ECAS eddigi munkájára kíván támaszkodni. Ennek érdekében
javasoljuk, hogy azok a nemzeti statisztikai társaságoknak, akik még nem tagjai az
ECAS-nak, jelöljenek ki egy képviselőt
Az ECAS testülete három al-bizottságot fog létrehozni:
o Statisztikai tréning bizottság
o Iskolai és tananyag bizottság
o Statisztikai doktori kutatások bizottság,
ezáltal az ECAS a szövetség európai szintű oktatási bizottságává fog válni.
A tervek szerint a fentiek alapján az ECAS programtervet fog összeállítani, úgy, mint
o felveszi a kapcsolatot a Statisztikai PhD programok koordinátoraival,
valamennyi európai országban, a hálózat kiépítésével minden információt
közzé fognak tenni a FEBStatS honlapján
o felveszi a kapcsolatot az European Statistical Training Programme-val
o együttműködik az European Master in Official Statistics-al
o együttműködik az European Curriculum of Official Statistics-al
A javaslatot a szövetség jelen lévő társaságai támogatták

•

A szövetség tagjainak foglalkozni kellene a statisztikusok minősítésével, elismerésével
is. Jó példák erre a Royal Statistical Society, a Statistical Society of Australia, a
Statistical Society of Canada és az American Statistical Association, melyeknek
jelenleg is van akkreditációs programja. A FENStatS e tekintetben a Royal
Statistical Society akkreditációs programjának, tapasztalatának bemutatást,
megvitatását javasolja.

•

A szövetség tagjai áttekintették a szövetség statisztikai társaságainak Statisztika
Nemzetközi Éve (SNÉ) alkalmából szervezett programokat. A FENStatS elnöke kérte,
hogy a statisztikai társaságok készítsenek beszámolót a SNÉ programjairól és azt
küldjék meg Gejza Dohnal-nak, hogy kitegye a FENStatS honlapjára.

•

Elkészült a FENStatS végleges logója, illetve elérhető a szövetség website-ja
(www.fenstats.eu)

•

Friss információ, hogy a Svéd Statisztikai Társaság is érdeklődik, illetve jelezte, hogy
szeretne a FENStatS tagjává válni (e kérdésekben a tag-társaságok szavaznak).

Hong Kong, 2013. augusztus 27.
Laczka Éva
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