MST és a Szakosztályok által az elmúlt időszakban végzett munkája, tervek
(2016. augusztus 10.)



A Horvát Statisztikai Társaság 2016. május 5-6-án tartotta első Nemzetközi
Statisztikai Konferenciáját Zágrábban, melyen
o Poór Judit, a Gazdaságstatisztikai Szakosztály alelnöke és Tóth Orsolya, az
Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos munkatársa tartottak előadást,
melynek címe „Measuring Hungarian agricultural productivity using two
different methods”,
o Laczka Éva, főtitkár előadásának címe „Chapters from the history of the
Hungarian Statistical Association” volt.



Az MST és a Partiumi Területi Kutatások Intézete által „Fényes Elektől az Európai
Statisztikai Rendszerekig” című, 2016. július 1-2-án Nagyváradon tartott
konferencián
o Lencsés Ákos, a Statisztikatörténeti Szakosztály elnöke „Fényes Elek a
statisztikus, az ember”,
o Rózsa Dávid, a Statisztikatörténeti Szakosztály titkára „Az ország népe: a
magyar (állam) leíró statisztika Bél Mátyástól Fényes Elekig”,
o Laczka Éva, az MST főtitkára „A statisztika folyamatosan változó világa”,
o Kriszt Éva, a Statisztika oktatás Szakosztály elnöke „A statisztika oktatása
Magyarországon”
o Benoist György, a Nemzetközi Szakosztály elnöke „Az elektronizálás hatása
az adatgyűjtésre és az adatok kommunikálására”,
o Poór Judit, a Gazdaságstatisztikai Szakosztály alelnöke „A mikro- és makrostatisztikák változó világa”
o Tóth Géza, a Területi Statisztika főszerkesztője „Kelet–Közép Európa
térszerkezete”
címmel tartottak előadást.



A Magyar Regionális Tudományos Társaság (MRTT) 2016. szeptember 15 és16-án
Nagyváradon tartja XIV. Vándorülését, melynek témája a „Kis- és középvárosok
szerepe a területi fejlődésben”. A konferencián Laczka Éva az MST főtitkára „A KKV
adatok, és amit róluk tudni kell” címmel tart előadást.



2016. szeptember végén, október elején az IFCS magyar (MST) csoportja (2015 óta az
IFCS tagja), együttműködve az MTA STAB-al kerekasztal beszélgetés keretében
bemutatja az International Federation of Classification Societies (IFCS) két (első és
2015. évi) kötetét (előadók: Budaházy György, Szilágyi Roland).



Az MST által kezdeményezetett Budapesten, 2016. október 20-21-én tartandó CESS
2016 nemzetközi konferencia programjában az MST 3 szekció szervezésével
képviselteti magát (a részleteket a melléklet tartalmazza).
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Az MST Statisztikatörténeti Szakosztálya
A szakosztály hagyományaihoz híven 2016 első félévében havonta szerveztünk szakmai
programot. Az ülések nagy része nyilvános, nem csak a szakosztályi tagok látogathatják azokat.
A rendezvények látogatói létszáma 15-40 fő között mozog, állandó helyszíneink a KSH
Thirring Lajos-terme és a KSH Könyvtár Bibó István-terme. Hasznosnak látjuk az előadások
mellett más típusú szakmai programok szervezését is, 2016-ban különösen sikeres volt a mikrocenzusok magyarországi történetéről szóló kerekasztal-beszélgetés. A programokon készült
fényképek és az előadások anyaga szabadon elérhető az MST honlapján.
Mivel a szakosztályi és/vagy egyesületi tagság semmilyen kedvezménnyel vagy előnnyel nem
jár a szakmai elköteleződés mellett, ezért fontosnak tartjuk azokat az alkalmakat is, amelyekre
kizárólag szakosztályi tagokat várunk. 2016 márciusában szakosztályunk titkára, Kasza
Jánosné jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt szeretne lemondani tisztségéről. A
szakosztály vezetősége rövid egyeztetések után sajnálattal elfogadta a lemondást. A 2016.
május 24-én megtartott „időközi” választáson a tagság a következő tisztújításig Rózsa Dávidot
választotta, a szakosztály titkárává. A választásról készült jegyzőkönyv elérhető az MST
honlapján.
2016 első félévében az alábbi programok kerültek megrendezésre:
2016. január 19. Kiss Zsuzsanna: A 19. század végi gabonaválság (értelmezések és források)
2016. február 23. Lugosi András: Az intézményesülő statisztika és a születőben lévő
nagyvárosi kultúra találkozása
2016. április 5. Látogatás az OTP Pénzügytörténeti Gyűjteményében. (Kizárólag
szakosztályi tagoknak szervezett program.)
2016. április 19. Schubert András: A tudománymetria (ki)alakulása a 20. század második
felében ; Soós Sándor: Lehetőségek a tudományos teljesítmény mérésére napjainkban
(Az MST Statisztikaoktatási Szakosztállyal közös rendezvény.)
2016. május 24. A mikro-cenzusok fél évszázada Magyarországon – múlt, jelen, jövő
(Kerekasztal-beszélgetés.)
2016 második félévére tervezett programok:





a Közép-európai Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem mellett a szakosztály
társszervezője a Fügedi Erik emlékére 2016. szeptember 23-ra szervezett
konferenciának
előadói ülés Kőrösy József halálának 110. évfordulója alkalmából
a Fényes Elek, Keleti Károly, Kőrösy József iratait is őrző MTA Könyvtár és
Információs Központ kéziratárának meglátogatása
a Thirring szikla meglátogatása.
Lencsés Ákos
a szakosztály elnöke
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Az MST Gazdaságstatisztikai Szakosztálya
A Gazdaságstatisztikai Szakosztály a Nemzetközi Statisztikai Szakosztállyal közösen
megemlékezve a Statisztika Világnapjáról és a Magyar Statisztikai Társaság 25 éves
jubileumáról a Szentendrei Skanzen Nyugat-Dunántúli tájegységében 2015. november 7-8-án
kétnapos programot szervezett „Számok világa mindenkinek” címmel. A rendezvény
lebonyolításába bevontuk a KSH Könyvtárat és a Pannon Egyetem Georgikon Karát is.
Szakosztályunk az adatok, információk látványos ismertetésén túl, különböző statisztika és
statisztikatörténeti kvízekbe, játékos logikai feladatokba vonta be a látogatókat, akiknek ily
módon is lehetőségük nyílt betekintést nyerni a statisztika izgalmas világába. A rendezvény
nagyon sikeresnek bizonyult, a hétvége alatt mintegy 2500 fő látogatott el és vett részt
programjainkon a tájegység két helyszínén, a Vöcköndi lakóházban és a Kondorfai iskolában.
2016 első negyedévében júliusra a Nemzetközi Statisztikai Szakosztállyal közös rendezvény
keretében a Rio de Janeiro-ban megtartott ISI konferencián (2015. július) elhangzottakból
szerettünk volna válogatni, és felkérni néhány kollégát, hogy előadások keretében osszák meg
élményeiket, tapasztalataikat az MST tagjaival is. A kollégák a feladatot szívesen vállalták, de
a rendezvény csak terv maradt, mert az előadókkal sajnos nem sikerült közös időpontot találni.
A Gazdaságstatisztikai Szakosztály vezetése bekapcsolódott a „Conference of European
Statistics Stakeholders (CESS 2016)”c. konferencia szervezésébe is, melynek lebonyolítására
2016. október 20-21-én, Budapesten kerül sor.
Árva Katalin
a szakosztály titkára
Az MST Nemzetközi Statisztikai Szakosztálya
A Szakosztály részt vett a Statisztikai Világnap eseményeihez kapcsolódó, valamint az MST
25 éves jubileumáról megemlékező kétnapos „Számok világa mindenkinek” című rendezvény
előkészítésében, megszervezésében és lebonyolításában. A szentendrei Skanzen területén
2015. november első hétvégéjén zajló programon, mely az MST, a KSH Könyvtár és a Pannon
Egyetem Georgikon Kara közös szervezése volt, több száz érdeklődő fordult meg és
ismerkedett játékos formában a statisztika világával, többek között egy nemzetközi
statisztikákra vonatkozó kérdéssor kitöltésével. (A rendezvényről szóló rövid hír és a program
szakosztályunk közreműködésével a „World Statistics Day” honlapra is felkerült.)
2015 végén megindult a CESS 2016 szervezése, melynek 2016 októberében Budapest ad
otthont. A konferencia előkészítésében a szakosztály folyamatosan részt vesz, csakúgy, mint
reménybeli zökkenőmentes lebonyolításában is.
2016 első negyedévében a Gazdaságstatisztika Szakosztállyal közös rendezvény keretében
kívántunk lehetőséget adni a Rio de Janeiro-ban megtartott ISI konferencián (2015. július)
elhangzott érdekes előadások, tapasztalatok és élmények megosztására. Sajnos a rendezvény
csak terv maradt, mivel időpont-ütközések miatt a konferencián előadásra felkért kollégák
közül nem sikerült 4-5 személy részvételét egy időben biztosítani.
Benoist György
a Szakosztály elnöke
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Az MST Statisztikai-oktatás Szakosztálya
A szakosztály célkitűzése: fórum biztosítása a statisztika-oktatók számára munkájuk
kölcsönös megismerése és együttműködésük segítése céljából.
Az elmúlt időszakban legfontosabb feladatunknak a folytonos működés megteremtését
tekintettük. Bár a szakosztály mindig is részt vett a Magyar Statisztikai Társaság munkájában
úgy éreztük új lendületet kell adni a munkának. A szakosztály egyik társszervezője volt a 2015.
évi Nemzetközi Statisztikai Világnap alkalmából szervezett konferenciának, de a tagság elérése
és bevonása a munkába az utóbbi időben megroppant.
Ezen azzal igyekeztünk segíteni, hogy 2016 tavaszán a Statisztikai történeti szakosztállyal
közös rendezvényt szerveztünk, amelyen jó visszhangot váltott ki a kollegák körében.
A következő szakmai program a Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen
megtartott nemzetközi konferencia volt, 2016. július 1-2-án. Ezen a rendezvényen a
szakosztály tagjai közül többen előadást tartottak, voltak, akik a kerekasztal
beszélgetésben vettek részt, de az is értékes hozadéka volt a rendezvénynek, hogy a közönség
soraiban is többen foglaltak helyet a szakosztály tagjai közül. Bíztató lehetőség, hogy erről a
sikeres rendezvényről a közeljövőben kiadvány is készül, aminek terjesztésében a szakosztály
is szeretné kivenni a részét. A közeljövő, 2016 őszének a feladatai között szerepel a szakosztály
szervezeti kérdéseinek rendezése, a titkár személyének kiválasztása és a vezetőség megújítása.
Ezt követően ismét kiteljesedhet és aktívvá válhat a szakosztály munkája.
Sándorné dr. Kriszt Éva
a Szakosztály elnöke
Az MST Területi Szakosztálya
2016 tavaszán szakosztályunk két konferencia rendezésében vett részt, amelyek az
Adatokkal a „Jó Államért” címet kapták. Mindkét rendezvényen mintegy 100-100 fő vett
részt. A neves előadók korreferátumait élénk vita, tartalmas szakmai eszmecsere követte. A
konferencia a Statek Kft., a Szegedi és Veszprémi Tudományegyetem, a Magyar Regionális
Tudományi Társaság és szakosztályunk közös rendezvénye volt.
Az év második felében még egy önálló konferenciát tervezünk egyrészt a Területi
Statisztika című könyv bemutatására, másrészt a korábban már beharangozott Falukutatás
eredményeinek ismertetésére.
Emellett folyamatosan képviseljük Társaságunkat a Magyar Regionális Tudományi Társaság
rendezvényein, munkájában.

Végh Zoltán
a Szakosztály elnöke
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Az MST Demográfia szakosztálya
Az MST Demográfia szakosztálya 2016. június 8-án tartott egész napos konferenciát
„Megöregedni ma” címmel. A konferencián 14 előadás hangozz el a következő 5 témakörben:
 A demográfiai öregedés mérése
 Egészség, megöregedés, nyugdíjba vonulás
 Transzferek, kapcsolati háló
 Migráció, idősgondozás
 Tartós gondozás
A konferencia egy kerekasztal beszélgetéssel zárult az idősgondozás kérdéseiről.
A konferencián elhangzott előadások diái letölthetőek az alábbi címről:
http://demografia.hu/hu/esemenyek/21-hirek-tovabb/megoregedni-ma-konferencia-eloadasailetolthetok
2016-ra további programot nem tervezünk, viszont jövőre is folytatni kívánjuk azt a tematikus
konferencia-sorozatot, amelynek az idei konferencia is a részét képezte. Elképzelhető, hogy
ennek előmunkálatai ez év őszén elkezdődnek.
Elekes Zsuzsanna
a szakosztály elnöke

MST Közigazgatási,- Igazságügyi-statisztikai és Jogi Informatikai Szakosztálya
Az MST Közigazgatási,- Igazságügyi-statisztikai és Jogi Informatikai Szakosztálya a tavaszi
félévben nem tartott rendezvényt.
Az őszi félévre tervezzük egy kerekasztal beszélgetés összehívását, melynek tárgya a
Közigazgatási-statisztika és az Igazságügyi-statisztika Jogi Kari oktatásának helyzete és
perspektívái. A témát az teszi indokolttá, hogy e tárgyak oktatása a XX. század utolsó
évtizedeiben magas színvonalon folyt a Jogi Karokon, napjainkban azonban eltűnt a
tanrendekből.
Másik tervünk egy megemlékezés, Horváth Róbert születésének 100 éves évfordulójára.
Örömmel vennénk, ha ezt a rendezvényt az MST más szakosztályaival, így a
Gazdaságstatisztikai Szakosztállyal, a Statisztika Oktatási Szakosztállyal és a Statisztika
Történeti Szakosztállyal közösen rendezhetnénk.
Prof. Emeritus Dr. Kovacsics Józsefné
a szakosztály elnöke
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CESS 2016 – MST által szervezett szekciók
Melléklet

Use of administrative data sources [MST]
Session title
Description

Organiser
Chair
Presentation
Methodologist
Presentation
User
Presentation
Producer, user
Discussant

Use of administrative data sources
In our fast-paced world the short time frame allowed for making
decisions and doing descriptive analyses requires continuous
improvement of analysis methods and techniques and also access
to databases. The administrative databases for reliable findings
with relatively low error rates – though dispersed – are widely
available. The session examines the opportunities and limitations
of administrative data sources from the perspective of users with
different purposes and their needs. The session also deals with
censuses and other macro statistical online data for analysing the
structure of population and society. The use of statistical data in
the policy making process and the way big data revolution
influences the use of administrative data sources are also
discussed.
Hungarian Statistical Association
Roland Szilagyi (University of Miskolc)
Statistical use of administrative data in the context of the big data
revolution
Daniel Vertesy (Joint Research Centre)
Statistical Data on Population Research in Romania: User
Experiences
Valer Veres (Babes-Bolyai University)
Data use in the policy making process from a research institute
viewpoint
Andras Molnar (Research Institute for Agricultural Economics)
Fabrice Gras (Eurostat)
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Enhancing statistical culture [MST]
Session title
Description

Organiser
Chair
Presentation
User
Presentation
Producer
Presentation
Producer, user
Discussant

Enhancing statistical culture
Nowadays statistics appears in every area of our lives. Social or
scientific news in media are supported by statistics worldwide,
political, economic or even private decisions need to be based on
statistics. Statistics can help businesses to improve their
productivity, market position and competitiveness. It is not
enough to have good statistics available, but it is essential to
recognize the importance of statistics, the potential of their use,
coupled with a proper interpretation of data. From a broader
perspective statistical culture needs to include aspects which
currently are not covered by EU legislation.
Enhancing statistical culture supposes the involvement not only
of statisticians but of users and other stakeholders as well. In
addition to identifying additional criteria for statistical culture the
session is devoted to potential contribution of Statistical
Societies. The session also examines the role of universities and
educational institutions in enhancing statistical literacy and what
European Statistics itself should do for it.
Hungarian Statistical Association
Judit Poor (Pannon University)
European Statistics to reach a high level of ‘statistical culture’
Margit Epler and Josef Richter (Austrian Statistical Society)
Enhancing statistical culture – The unused potential of Croatian
Enterprises
Ksenija Dumicic (Croatian Statistical Society)
Enhancing statistical culture – The Role of the University and
Education
Peter Kovacs (University of Szeged)
Eva Laczka (Hungarian Statistical Association)
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Trade and multinational enterprises [MST]
Session title
Description

Organiser
Chair
Presentation
User
Presentation
Producer

Presentation
Methodologist
Discussant

Trade and multinational enterprises
Globalisation poses many challenges to those who compile,
interpret, analyse and compare complex statistics. Multinational
companies, global value chains, Special Purpose Vehicles and the
associated capital flows and stocks could seriously affect National
Accounts and International Investment Position Statistics. The
session examines in the light of trade and multinational enterprise
data how these effects might be treated to avoid interpretations
that are misleading and not in line with economic fundamentals,
and how different countries can be compared based on complex
data sets.
Hungarian Statistical Association
Gergely Tardos (OTP Research)
How to deal with the challenges posed by globalization?
Peter van de Ven (OECD)
Towards to interpretable FDI data in external statistics –
Filtering distortions arising from globalisation from data of
multinational enterprises – Practice of the Central Bank of
Hungary
Beata Montvai (Central Bank of Hungary)
How to analyse sustainability in the globalised Europe?
Dana Bucalo Jelic (University of Belgrade)
Aurel Schubert (ECB)

A CESS 2016 konferencián az MST az alábbi szekciók elnöklésében vállalt szerepet:


A9 – Collaboration and communication with users of official statistics
(Galambosné Tiszberger Mónika)



C8 – Small Area Estimation (Telegdi László)



D12 – Multisource Statistics (Benoist György)
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