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2017. októberében lezajlott a Federation of European Statistical Societies (FENStatS)
tisztújítása, melynek eredményei az alábbiak:
Elnök: Walter Radermacher (Német Statisztikai Társaság)
Főtitkár: Maria Eduarda Silva (Portugál Statisztikai Társaság)
Alenök: Maurizio Vichi (Olasz Statisztikai Társaság)
Pénzügyi vezető: Maria Dolores Ugarte (Spanyol Statisztikai Társaság)
Webmaster: Gejza Dohnal (Cseh Statisztikai Társaság)


A FENStatS 2017 decemberében véleményezte a Directive on the re-use of public sector
information (Directive 2003/98/EC) jogszabályt. A Bizottság a direktíva napirendre
tűzésével teljesíti az időszakos felülvizsgálati kötelezettséget. A direktíva célja, hogy
biztosítsa, megkönnyítse a kormányzati adatok felhasználhatóságát a gazdaság szereplői
és a kutatók számára.



A FENStats csatlakozott az Andreas Georgiou (Görög Statisztikai Hivatal korábbi
elnöke) és munkatársai ellen folytatott büntető eljárás elleni tiltakozáshoz. A 2010-ben
(a Görög Statisztikai Hivatal akkori elnöke által) az Európai Uniónak megküldött görög
GDP adatokat a görög kormány úgy ítélte meg, hogy azok károkat okoznak
Görögországnak. A büntető eljárás azóta is folyik, súlyos büntetésekkel fenyegetve a
korábbi elnököt és munkatársait. Eddig a tiltakozást 40 szervezet és 651 magánszemély
írta alá.



A FENStatS tagországai elfogadták a Luxembourgi Statisztikai Társaság jelentkezését,
ezáltal a FENStatS tagországok száma 22-re nőtt.
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A V7 Statisztikai Társaságok (a 2005-ben megalakult együttműködés tagjai az osztrák, cseh,
lengyel, magyar, román, szlovák és szlovén statisztikai társaságok) 2017. október 13-án
Pozsonyban tartotta éves ülését. A V7 Statisztikai társaságok az ülésen közös nyilatkozatot
fogadtak el. Köszöntve az Európai Statisztika Napját (október 20.) a statisztika és a statisztikai
kultúra fejlesztése, megbízható, objektív statisztikai adatok szolgáltatása mellett kötelezték el
magukat.

2017. decemberében lezajlott az International Federation of Classification Societies (IFCS)
tisztújítása, melynek vezető testülete hat pozícióból áll:
- elnök (2018-2019) – Berthold Lausen (University of Essex)
- korábbi elnök (2016-2017) – Akinori Okana (Tama University)
- leendő elnök (2020-2021) – Angela Montanari (Università di Bologna)
- titkár – Christian Hennig (University College London)
- pénzügyi vezető – Nema Dean (University of Glasgow)
- közzétételi vezető – Katrijn Van Deun (Tilburg University)
2017. december 29-én két pozícióban történt választás; leendő elnöknek Angela Montanarit,
közzétételi vezetőnek Katrijn Van Deun-t választották meg. Berthold Lausen elnök úr jelezte,
hogy a következő két évben minden IFCS tagtársasághoz el fog látogatni, lehetőség szerint egyegy helyi konferenciához csatlakozva.
A következő (16.) IFCS konferencia 2019 augusztusában Thessalonikiben kerül megrendezésre,
együttműködve a Görög Statisztikai Társasággal.

Az MST mellett működő Etikai Testület (ET) a médiában, közbeszédben megfigyelhető,
helytelenül használt statisztikai/közgazdasági szakszavak, terminus technikusok elleni
fellépést, nyilatkozatok megfogalmazását tűzte ki céljául. A munka nagymértékben hozzájárulhat
a statisztikai kultúra és a statisztika megítélésének javításához. Az MST honlapon megtalálható
egy rövid dokumentum e témában.

2017. október 20-án, az Európai Statisztika Napján az MST emléklapot juttatott el a
statisztikát oktató egyetemek érintett szervezeti egységeinek. 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.

2018. februárjában indult az EnTIRE projekt (Mapping the Normative Framework of Ethics and
Integrity of Research), amely a kutatói etika és feddhetetlenség kérdéseivel foglalkozik. Az MST
részéről Kárpáti József követi a projektben folyó munkát, és segíti azt céljai elérésben.
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Szakosztályi tisztújítások eredményei
Statisztika-oktatási Szakosztály
elnök: Sugár András (Corvinus Egyetem)
tagok: Oroszné Csesznák Anita (Budapesti Gazdasági Egyetem)
Varga Beatrix (Miskolci Egyetem)
Gazdaságstatisztikai Szakosztály
elnök: Galambosné Tiszberger Mónika (Pécsi Tudományegyetem)
alelnök: Poór Judit (Pannon Egyetem)
alelnök: Valkó Gábor (KSH)
titkár: Árva Katalin (KSH)
Területi Statisztikai Szakosztály
elnök: Dusek Tamás (Széchenyi István Egyetem)
alelnök: Tóth Géza (KSH)
alelnök: Kocsis Nagy Zsolt (KSH)
titkár: Kormos Zoltán (KSH)
Közigazgatási-, Igazságügyi és Jogi Informatikai Szakosztály
elnök: Kovacsics Józsefné (ELTE)
Statisztikatörténeti Szakosztály
elnök: Rózsa Dávid (KSH Könyvtár)
titkár: Horváth Balázs (KSH Könyvtár)
A Társadalomstatisztikai Szakosztály tisztújítására 2018. március 13-án kerül sor.

RENDEZVÉNYEINK a közelmúltban és a jövőben
Területi Statisztikai Szakosztály
Big Data a területi kutatásokban
2018. február 27.
Giczi Johanna: A hivatalos statisztika és a Big Data
Jakobi Ákos: Big spatial data: lehetőségek és tapasztalatok
Kilin Józsefné: A big datás adattudós és a területi statisztika
Kuttor Dániel – Pál Zsolt: BKR – pénzforgalmi adatok területi elemzésének lehetőségei
Ságvári Bence: Az érem két oldala: Big Data mint a szociológia eszköze és tárgya
Tóth Péter: A GyőrBike közösségi kerékpárrendszer és a felhasználói által generált adatok
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Statisztikatörténeti Szakosztály
Szemelvények a kulturális statisztika évszázados történetéből
2018. március 7.
előadó: Bárdosi Mónika, a KSH munkatársa
A dualizmus kori Magyarország mezőgazdasága és az azidőtájt lebonyolított mezőgazdasági
adatgyűjtések (munkacím)
2018. március 27.
előadók: Fehér György történész és Valkó Gábor, a KSH főosztályvezetője

Társadalomstatisztikai Szakosztály
Az új Statisztikai Törvény néhány aspektusa (pódiumvita)
2018. március 13.
Lakatos Miklós: Az új statisztikai törvény új vonásai a korábbi törvényhez képest
A pódiumvita felkért szakértői:
 Fadgyas-Freyler Petra (NEAK)
 Gárdos Éva (KSH)
 Rézmovits Ádám (MÁK)
 Székely Iván (CEU)
 Tir Melinda (MTA KRTK)
 Vereczkei Zoltán (KSH)

A szakosztályok dolgoznak a 2018. évi programjaikon. Amennyiben ötletük, konkrét javaslatuk
van, kérjük, keressék a szakosztályok tisztségviselőit.
Híreinket és a programjainkat a www.mst.hu honlapon folyamatosan követheti.

az MST Elnöksége
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