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Tisztelt MST Tag!
Kedves Kollégák!
A 2013. évi CLXXVII törvény (Ptké) törvény kötelezett valamennyi civil szervezetet (így
az MST-t is) az alapszabály (alapvetően formai, szövegszerű) módosítására. Az MST
Választmánya által elkészített tervezetet a Közgyűlés megtárgyalta, illetve elfogadta, amit a
Törvényszék 2017 januárjában fogadott el (elérhető az MST honlapján, www.mstnet.hu).
A Választmány 2017. január 25-i ülésén kérte a szakosztályi tisztségviselők tisztújítását,
melynek határidejét 2017. első negyedévében határozta meg.
A Választmány és a szakosztályvezetők elkötelezték magukat a Társasági élet és munka
élénkítése mellett, már jelenleg is zajlanak szakmai programok, és konkrét tervek is vannak.
Reméljük, hogy ezek elnyerik a tagság érdeklődését, hasznos információkkal szolgálnak,
ezáltal is erősítve a statisztikusok családjának közösségét.
A programok szervezéséhez, végrehajtásához szükséges forrást a tagdíj-bevétel, a Társaság
1 %-os támogatása és pályázatok biztosítják/biztosíthatják.
Az év kezdetével esedékessé vált a 2017. évi tagdíj befizetése, amelynek a 2013. november
21-i Közgyűlés által jóváhagyott összege:
- aktív tag esetén
5000.- Ft/év
- nyugdíjas tag esetén
3000.- Ft/év
- örökös tag, örökös tisztségviselő esetében díjmentes.
Tisztelettel kérjük, a Társaság tagjait, hogy amennyiben elmaradásuk van, a 2016. évi
tagdíjat (illetve az esetleges korábbi hátralékot) is 2017. május 15-ig szíveskedjenek
befizetni, rendezni. A tagdíj befizetése történhet
- átutalással az MST 11702036-20534424 (OTP Bank) számú számlájára,
- vagy csekken (amennyiben csekkre van szüksége, kérjük igényét email-en az
mst@ksh.hu címen, vagy postai úton jelezze).
Tisztelettel kérjük a Társaság tagságát arra is, hogy az MST működését a tagdíjak
befizetésén túl adójuk 1%-ának felajánlásával is támogassák (a rendelkező nyilatkozatot az
MST honlapján elérhetővé tesszük, illetve kérésükre megküldjük).
A Választmány felhatalmazása alapján 2017. február 6-án az MST pályázatot adott be egy
kora ősszel Miskolcon tartandó konferencia támogatása érdekében (részleteket lásd az alábbi
Hírlevélben).
Annak érdekében, hogy a tájékoztatókat, meghívókat megkapja, kérjük, hogy az
elérhetőségében bekövetkezett változásokat jelezze
az mst@ksh.hu e-mailen vagy az MST 1024. Budapest, Keleti K. utca 5-7. címen.

Tisztelettel várjuk az MST 2017. évi rendezvényein!
(Lásd alább!)

2017
(május közepéig tervezett, meghirdetett rendezvények, események)


2017. augusztus végén, szeptember elején, a Miskolci Egyetemen tartandó „A hazai és
határon túli magyarok életkörülményeinek jellemző változásai a rendszerváltás
óta” c. nemzetközi konferencia. Résztvevői a hivatalos statisztikai szolgálat képviselői,
mintegy hat magyar és hat határon túli magyar egyetem képviselői.



Részvétel a Szegedi Egyetem és a ProCivicStat által szervezett Challenges and
Innovations in Statistics Education nemzetközi konferencián. A ProCivicStat hat
európai egyetem stratégiai együttműködése az Európai Unió Erasmus+ programjának
keretén belül, melynek célja a középiskolai és egyetemi statisztikaoktatáshoz olyan
oktatási anyagok fejlesztése, melyek hozzájárulnak a társadalmi, gazdasági problémák
megértéséhez. A 2017. szeptember 7-9 között megrendezésre kerülő konferencia célja
egyrészt a ProCivicStat együttműködés keretében zajló fejlesztések és azok
eredményeinek bemutatása, másrészt a résztvevők statisztikaoktatáshoz kötődő
tapasztalatcseréje, gondolatainak, problémáinak, gyakorlati megoldásainak bemutatása,
megismerése. Az MST mellett a konferencia szakmai támogatója az IASE (International
Association for Statistical Education).
A konferencián 8 prezentációs szekció és 8 workshop (például: gamifikáció, R, felhőalapú
oktatás, oktatási segédanyagok, hazai és külföldi vizualizációs szoftverfejsztések) kerül
megszervezésre. Az előadók között szerepel Jim Ridgway (plenáris előadó, az IASE
alelnöke), Iddo Gal az IASE korábbi elnöke, Tim Erickson (USA). A rendezvényen való
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amely a http://www.eco.uszeged.hu/procivic oldalon tehető meg június 7-éig.



Részvétel az ISLP (International Statistical Literacy Project) poszter készítő verseny
hazai fordulójának megrendezésében. A verseny kétévente kerül lebonyolításra általános
és középiskolások körében. Az idei feladat egy, az ország történelméhez kapcsolódó
statisztikai poszter elkészítése volt, melyre 8 pályamű érkezett.
Az eredményhirdetésre 2017. május 3-án, a Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Karán került sor. Az első három díjat az alábbi középiskolák csapatai
nyerték el:
I. helyezett: Veszelinov Ivona – Katona Laura, Szegedi SZC Kőrösy József
Közgazdasági Szakgimnáziuma, Felkészítő tanár: Beharóczkiné Varga Andrea
II. helyezett: Rácz-Fodor Anna – Béres Adrienn Ilona, Szegedi SZC Kőrösy
József Közgazdasági Szakgimnáziuma, Felkészítő tanár: Beharóczkiné Varga
Andrea
III. helyezett: Hadfi Nóra – Fogl Karolina, Kecskeméti SZC Iskola Kada Elek
Közgazdasági Szakgimnázium, Felkészítő tanár: Kutasi Gyöngyvér
A nemzetközi fordulóban az I. helyezett csapat képviselheti Magyarországot!



A „Changing environment, new challenges, new responses” c. szekció szervezése,
vezetése, előadások tartása az International Federation of Classification Societies
(IFCS) 2017. augusztusi nemzetközi konferenciáján (Using classification of regions
based on the complexity of the global progress indices for supporting sustainable
development, Estimation methods based on weighted cluster analysis, Possibilities in
welfare measures at regional level, A measuring and modelling way of multicollinearity).
A szekció előadói az IFCS magyar csoport tagjai (Csesznák Anita, Kriszt Éva, Kovács
Péter, Szilágyi Roland, Tiszberger Mónika).



2017. június hónapban a „Changing environment, new challenges, new responses”
c. IFCS szekció előadásait az MST tagjai egy budapesti ülésen (BGE) meghallgathatják.



Statisztikatörténeti szakosztály
o 2017. január 25: A forint születése, 1946 (KSH Könyvtár)
o 2017. február 27: Látogatás a NAV Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeumban
o 2017. május 9: Népszámlálások a Bibliában (KSH Könyvtár)
o 2017. június 14: Ártörténeti szakportál (artortenet.hu): egy új informatikai
megközelítés a gazdaságstatisztika történeti forrásainak rendszerezésére (KSH
Könyvtár)



Statisztika-oktatási szakosztály (előadói ülés és tisztújítás)
o 2017. május 19: Statisztika oktatása az üzleti képzésben – néhány
felsőoktatási intézmény gyakorlatának bemutatása (BGE)
 Budapesti Corvinus Egyetem – Dr. Sugár András)
 Szegedi Tudományegyetem – Dr. Kovács Péter
 Pécsi Tudományegyetem – Kehl Dániel
 Budapesti Gazdasági Egyetem – Dr. Csesznák Anita



Közigazgatási-, Igazságügyi és Jogi Informatikai szakosztály
o 2017. május 10 (ELTE Tanári Klub): Elektronikus kapcsolattartás a
büntetőeljárásban – Dr. Nagy Tibor (Legfőbb Ügyészség, Informatikai
Főosztály) (előadói ülés és tisztújítás)
o 2017. október (ELTE Jogi Kar, együttműködve a Statisztikatörténeti
szakosztállyal és a Jogi és Informatikai Társasággal):
 Megemlékezés az ELTE Statisztikai Tanszék megalapításának 240.
évfordulójáról
 Megemlékezés Keleti Károly halálának 125. évfordulójáról



Statisztikus nap a Szentendrei Skanzenben és az Ópusztaszeri emlékparkban.



Cipődoboz ajándék program Csokalyon, a Fényes Elek emlékszoba támogatása.

