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A FENStatS ez évi Tanácsi ülésére 2018. október 17-án Bambergben (Németország)
kerül sor, csatlakozva a CESS 2018 üléséhez. A Tanácsi ülés tárgyalni fogja a
statisztika aktuális kérdéseit, a szövetség munkatervét, a FENStatS státuszát, és jogi
regisztrációjának aktuális kérdéseit.



A CESS 2018 konferencia egyik kulcs szervezője ez alkalommal is a FENStatS (az
első CESS konferencia 2014-ben, Rómában a FENStatS kezdeményezésére került sor;
a másodikra 2016-ban Budapesten az MST javaslatára). A CESS 2018 konferencia
további szervezői, illetve támogatói az Eurostat, az European Statistical Advisory
Committee (ESAC), az Európai Központi Bank, a Német Statisztikai Társaság, a Bajor
Statisztikai Szövetség, a Bambergi Egyetem, a Német Statisztikai Hivatal és az UN
Nations Economic Commission for Europe.
A konferencia célja a statisztika módszertanának, a statisztika eredményeinek,
kihívásainak megvitatása, a legjobb gyakorlatok bemutatása. További cél egy interaktív
hálózat kialakítása az európai statisztika kulcsszereplőinek bevonásával, az akadémiai
szférától kezdve a statisztika előállítóin túl a különböző felhasználó társadalmi
csoportokig.
A konferencia időpontja 2018. október 18-19, helye: Bambergi Egyetem.
A konferencia három tematikus blokkot alakít ki: statisztika – tudomány – társadalom,
társaságok.
A részvételre a CESS 2018 konferencia honlapján keresztül lehet jelentkezni 2018.
október 1-ig, a részletes program szintén a konferencia honlapján (www.unibamberg.de/en/cess2018) érhető el.
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Walter Radermacher, a FENStatS elnöke a 2019. évi Kuala Lumpur-ban tartandó
ISI 2019 konferenciára IPS (Invited Paper Session) szekciót szervezett. A szekció
témája: „Digitalisation, globalisation – statistical association’s role at national,
European and international level”. Az IPS szekció tervezetét (a témát és az előadókat)
az ISI 2019 szervező bizottsága már jóváhagyta.



A FENStatS 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.

IFCS hírek
(International Federation of Classification Societies)
Tisztségviselői:
Elnök (2018-2019) – Berthold Lausen (University of Essex)
Korábbi elnök (2016-2017) – Akinori Okada (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 egy-egy helyi konferenciához csatlakozva.
Az IFCS és a Görög Statisztikai Társaság dolgozik a (16.) IFCS konferencia programján,
amelyre 2019. augusztus 26-29 között, Thessaloniki-ben kerül sor. Témája: „Data Analysis
and Rationality in a Complex World”. Részletes információk a http://www.ifcs2019.gr
honlapon érhetőek el. Előadásra az előadás címének, absztraktjának megküldésével lehet
jelentkezni, a határidő: 2019. április 15.
További IFCS konferenciák:




IV. International workshop on Proximity Data, Multivariate Analysis, and
Classification, Salamanca, 2018. október
Workshop on Model-Based Clustering and Classification, Catania, 2018. szeptember
5-7.
CARME 2019: Correspondence Analysis and Related Methods conference,
Stellenbosch, 2019. február 4-6.
További információk elérhetőek az IFCS honlapján!
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ISI hírek
(International Statistical Institute)


Az ISI 2018. július 12-én, Kyoto-ban tartotta közgyűlését, ahol elfogadásra
benyújtotta a 2017. évi ISI jelentést (elérhető az ISI honlapján). Az éves jelentést az ISI
tagjai korábban elektronikusan megkapták; a megküldött 233 válaszból 219 ISI tag
elfogadta a jelentést, illetve 14 tag tartózkodott. A vitában felmerült az ISI tagok közötti
kommunikáció javítása is.



A közgyűlésen a szervezők beszámoltak a 2017. évi Marrakesh-i konferenciáról, és az
ISI második, Indonéziában tartott „Regionális konferenciájáról”.



Az ISI elnöke tájékoztatta a résztvevőket a Kuala Lumpurban, 2019-ben tartandó 62.
világkonferencia (WSC) előkészítéséről, illetve bejelentette, hogy a WSC 2021-re
Hollandiában, Hágában kerül sor.



Az elnök felhívta a figyelmet az ISI 2017-2021-re vonatkozó stratégiájára (elérhető
az ISI honlapján). Az aktuális témák között említette a közelmúltban bevezetett
„European General Data Protections Regulations”-t, illetve felhívta a figyelmet az új
jogszabály várható statisztikára gyakorolt hatásaira, kihívásaira.



Az ISI közgyűléshez kapcsolódott a 10. „International Conference on Teaching
Statistics (ICOTS10) konferencia.



Az ISI Hivatalos statisztikával foglalkozó szakosztálya (IAOS) együttműködve az
OECD-vel 2018. szeptember 19-21-én, Párizsban konferenciát tart. Az IAOS/OECD
nemzetközi konferencia előadásai az alábbi témacsoportokban hangzanak el:
o fenntarthatóság
o jólét, életminőség
o a hivatalos statisztika szerepe a jövőben
o a kommunikáció és szakirodalom javítása, fejlesztése
o a digitalizálás, globalizáció hatása a statisztikára



Az ISI/OECD konferenciához csatlakozik egy nemzeti statisztikai hivatalok szakmai
függetlenségével foglalkozó ülés, melynek címe „NSOs’ Professional Independence:
Threats and Responses”. Az IAOS/OECD konferencia előtti napon tartandó speciális
ülés helye: OECD székház, Párizs, időpontja: 2018. szeptember 18.



A kétévente tartandó „New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS)
konferencia következő helye: Brüsszel, időpontja: 2019. március 12-14. Az Eurostat
által szervezett nemzetközi konferencia az új technika, új módszertanok hivatalos
statisztika adatgyűjtéseire, az adatok feldolgozására, tájékoztatásra gyakorolt hatását
vizsgálja. Az előadásra jelentkezőknek az előadás tervezett címét, rövid összefoglalóját
2018. október 15-ig lehet megküldeni.



Az International Society for Business and Industrial Statistics (ISBIS) ez évi
konferenciáját 2018. július 4-6-án Piraeus-ban (Görögországban), a Piraeusi
Egyetemen tartotta. 42 szekcióban 120 előadás hangzott el, a résztvevők száma elérte
a 150-et, akik 28 országot képviseltek. A görög Imagination Travel turisztikai szervezet
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a konferencia valamennyi résztvevőjét „fair cup of Pythagoras of Samos” kupával
ajándékozta meg.


A 2019-ben tartandó 62nd ISI konferencián (Kuala Lumpur-ban) az ISI/ISBIS 14 IPS
szekciót szervez, a szekciók a gazdaság és ipar statisztika aktuális kérdéseit fogják
tárgyalni.



Az ISI az ENSZ Statisztikai Bizottság üléséhez csatlakozva panel-beszélgetést
szervezett 2018. március 7-én New York-ban. Az ülés legfontosabb üzenete az volt,
hogy a statisztikai társaságok és a hivatalos statisztikai szolgálatok céljai azonosak,
együttműködésük fontos, megkerülhetetlen, az együttműködés a jó és hiteles
statisztikák működtetésének záloga.
További információk elérhetőek az ISI honlapján!

Egyéb nemzetközi hírek
A Horvát Statisztikai Társaság 2018. május 10-11-én, Opatija-ban tartotta második
nemzetközi konferenciáját (ISSCRO’18). Az előadások 19 (plenáris és párhuzamos)
szekciókban hangzottak el. Magyar oldalról az alábbi előadások hangzottak el:





Kovács Péter – Kuruczleki Éva – Kazar Klára: Let the real world in statistics classes
Kehl Daniel – 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

A V7 Statisztikai Társaságok (a 2005-ben megalakult együttműködés tagjai az osztrák, cseh,
lengyel, magyar, román, szlovák és szlovén statisztikai társaságok) 2018 július 12-én,
Varsóban tartották ez évi ülésüket. Tekintettel arra, hogy a vendéglátó Lengyel Statisztikai
Társaság a meghívót, a programot, a szükséges információkat csak az ülés előtt néhány nappal
korábban küldte ki, az Osztrák Statisztikai Társaság és a Magyar Statisztikai Társaság az ülésen
nem tudott részt venni. A V7 Társaságok ez alkalommal közös nyilatkozatot nem adtak ki.
Az Szlovák Statisztikai és Demográfiai Társaság megalakulásának 50. évfordulója
alkalmából emléklapot adott ki, amelyet megküldött a partner statisztikai társaságoknak. A
Magyar Statisztikai Társaságnak az Szlovák Statisztikai és Demográfiai Társaság a nemzeti
statisztikai társaságok közötti együttműködés fejlesztését díjazta. (Megtekinthető az MST
honlapján).
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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.

MST Szakosztályok tisztségviselői, programok
Statisztikatörténeti Szakosztály
elnök: Rózsa Dávid (KSH Könyvtár)
titkár: Horváth Balázs (KSH Könyvtár)
Program
2018. március 7
 Bárdosi Mónika: Szemelvények a kulturális statisztika évszázados történetéből
2018. március 27
 Fehér György: Tények és tendenciák; a mezőgazdaság helyzete Magyarországon a
19. század második felében
 Valkó Gábor: A dualista időszak mezőgazdasági összeírásainak bemutatása 20.
századi kitekintetésben
2018. április 26
 Holka László: Valódi vívmányok, statisztika Oroszországban (1917-1927)
2018. május 24
 Gyémánt Richárd: Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál
vármegyében
2018. június 20
 Derzsy Márk – Kovács Csaba – Pintér Tamás: Beszélgetés a Statisztikus a
harcmezőn. Elekes Dezső háborús naplója című kötet megjelenése alkalmából,
a kötet bemutatása
 2018. október közepe
MST, MTA Statisztikai Bizottsága, KSH, KSH Könyvtár és Statisztikai Szemle
közös szervezése: Marton Ádám emlékülés
A szakosztály elérhetővé tette a KSH Könyvtár YouTube-csatornáján
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLmB0Q2UUT4bPKnpP7DrjGjX1PCFude1k3) 2018.
első félévi előadásainak hanganyagát.
Statisztika-oktatási Szakosztály
elnök: Sugár András (Corvinus Egyetem)
tagok: Oroszné Csesznák Anita (Budapesti Gazdasági Egyetem)
Varga Beatrix (Miskolci Egyetem)
Program
2018. ősz (október)
 „a hazai felsőoktatási intézmények megtartóképessége, hosszú távú fejlődési
perspektívái saját vonzáskörzetükben” – konferencia/tudományos ülésszak a
Magyar Statisztikai Társaság és a BCE Statisztika Tanszéke, illetve a KözGazdaság közös szervezésében
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2019(a nemzetközi poszter-verseny ütemezéséhez igazodva)
Nemzetközi statisztikai poszter-verseny hazai fordulója – együttműködve a
Szegedi Egyetemmel
Gazdaságstatisztikai Szakosztály
elnök: Galambosné Tiszberger Mónika (Pécsi Tudományegyetem)
alelnök: Poór Judit (Pannon Egyetem)
alelnök: Valkó Gábor (KSH)
titkár: Árva Katalin (KSH)
Program
2018. április 17
 Giczi Johanna: Az időmérleg felvétel, célja, nemzetközi és hazai
fejlesztési/felhasználási célok, különös tekintettel a háztartási munkaidő
mérésére
 Szép Katalin – Sebők Csilla – Komolafe Magdolna: A háztartási szatellit
számla jelentősége, összeállítása, eredményei, nemzetközi kitekintés
 Gál Róbert Iván: Láthatatlan transzferek: ki végzi a háztartási munkát és ki
kapja meg az eredményt?
 Hüttl Antónia: korreferátum a fenti előadásokhoz
2018. ősz (október vége - november eleje)
 Téma: modern adatszerzési lehetőségeken, módszereken alapuló kutatások
és eredmény bemutatása
Területi Statisztikai Szakosztály
elnök: Dusek Tamás (Széchenyi István Egyetem)
alelnök: Tóth Géza (KSH)
alelnök: Kocsis Nagy Zsolt (KSH)
titkár: Kormos Zoltán (KSH)
Program
2018. február 27 „Big Data a területi kutatásokban” (MST – KSH – MTA RTBK)
 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
2018. október 18–19. csütörtök–péntek (egyeztetés alatt)
Szekció szervezése az MRTT Kecskeméten, a Neumann János Egyetem
Gazdaságtudományi Karán megrendezésre kerülő köz- és vándorgyűléséhez
kapcsolódva
2019 első negyedév – önálló szakosztályi rendezvény
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Társadalomstatisztikai Szakosztály
elnök: Kovács Marcell (KSH)
titkár: Harcsa István (KSH)
Program:
2018. március 13, 15:00 óra, KSH Könyvtár
Az új Statisztikai Törvény néhány aspektusa (pódiumvita)
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)
 Vereczei Zoltán (KSH)
2018
 Műhelyvita az adminisztratív adatállományok regiszterének előkészítéséről
(Vereczkei Zoltánnal (KSH, Módszertani szolgáltató főosztály) közösen). A
program keretében kerülne sor Tir Melinda–Hegedüs Péter: Adminisztratív
adatállományok kutatási célú hasznosítása c. tanulmányának a megvitatására (a
Statisztikai Szemle számára készülő írás)
 Műhelyvita a regiszteralapú népszámlálás lehetőségéről. Az adminisztratív
nyilvántartási adatok népszámlálási felhasználásának lehetőségeiről, korlátairól.
 További programok tervezése kidolgozás alatt a következő témákban:
- társadalmi mobilitás
- társadalmi rétegződés
2019
Programok a következő témákban:
- a családszerkezeti jellemzők, változások
- lakásviszonyok, lakáspiaci viszonyok
- egészségügyi viszonyok
2020
A 2021. évi népszámlálás előkészítése
Demográfiai Szakosztály
elnök: dr. Elekes Zsuzsa (Budapest Corvinus Egyetem)
alelnök: dr. Illés Sándor (ELTE)
dr. kamarás Ferenc (KSH)
titkár: Pakot Levente (KSH - NKI)
Program:
2018. november-december
Hoóz István Professzor úr köszöntése 90. születésnapja alkalmából,
csatlakozva a Pécsi Tudományegyetem programjához.
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Közigazgatási-, Igazságügyi és Jogi Informatikai Szakosztály
elnök: Kovacsics Józsefné (ELTE)
Program:
2018. november vége – december eleje
Katona Tamás Professzor úr köszöntése 70. születésnapja alkalmából, csatlakozva
a Szegedi Egyetem programjához.

--------------------------------------------A statisztikai kultúra fejlesztéséért ~ „A borban és a számokban az igazság”
Interaktív program a Szentendrei Skanzenben a MTS szakosztályai és a Pannon
Egyetem együttműködésével
2018. november 10-11, Szent Márton újbor és Libator

----------------------------------------------MST Választmányi ülés (2018.április 3.)
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
fejlődés adta lehetőségekkel. Ennek köszönhető, hogy napjainkban az MST valamennyi tagja a
legfrissebb nemzetközi és hazai információkat email-en, rendszeresen megkapja (hírlevelek).
A fenitek hatást gyakoroltak a Választmány működésére is, a korábbi gyakorlattól eltérően a
Választmányi ülésen már nem csak rövid tájékoztatások hangzanak el, illetve beszélünk meg,
hanem napirendre kerülnek a nemzetközi, hazai szinten is aktuálisnak tekintett – szakmai –
kérdések, amelyeket megvitatunk. A fentiek fényében állítottuk össze a Választmányi ülés
áprilisi napirendi pontjait is. A Választmányi ülésen bemutatott, illetve megtárgyalt témák





a nemzetközi statisztikai trendek,
a statisztika oktatásában jelentkező új feladatok és kihívások,
a digitális világ hatása a statisztikára voltak.

Reményeink szerint az új működési rend a korábbiaknál több időt ad a statisztikai szakmai
kérdések megvitatására.

MST Elnöksége
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