
 1

 
 
 

Emlékeztető 
az MST Választmánya 2014. decemberi üléséről 

 
 
 

 
A Választmányi ülés időpontja: 2014. december 16. 
 
Helye: Budapest, Ormai László Sportcsarnok 
 
Jelen vannak:  
 
A Választmány tagjai: Soós Lőrinc, Rappai Gábor, Szabó István, Laczka Éva, Belyó Pál, 
Grábics Ágnes, Herman Sándor, Hunyadi László, Kamarás Ferenc, Lencsés Ákos, Mag 
Kornélia, Probáld Ákos, Szabó Péter, Benoist György (Szakosztályvezető) 
 
Kimentette magát:  
 
A Választmány tagjai: Bódiné Györgyi, Mellár Tamás, Sándorné Kriszt Éva, Szép Katalin, 
Végh Zoltán. 
 
A Választmány határozatképes!  
 
Soós Lőrinc az MST elnöke köszöntötte a Választmány megjelent tagjait.  
 
A Választmányi ülés javasolt napirendi pontjai 
 

1. Az MST Szakosztályvezetőinek beszámolója 
2. Az Etikai Testület tagjainak megválasztása 
3. Egyebek 

 
A résztvevők a Választmányi ülés napirendjét egyhangúan elfogadták. 

 
 
1. Az MST Szakosztályvezetőinek beszámolója 

 
Statisztikatörténeti Szakosztály (Lencsés Ákos) 
A Szakosztály tisztségviselőinek jelölése, megválasztása 2014 őszén elektronikusan 
történt, a választás eredményeit egy félnapos konferencia keretében ismertették.  
A szakosztály vezetői a munkaterv összeállítása érdekében több alkalommal 
konzultáltak, a 2015. évi programra vonatkozóan több ötletük, tervük is van. A 
programot 2015 januárjában egy könyvbemutatóval fogják kezdeni. Ősszel egy 
komolyabb konferenciát is terveznek (témája a népszámlálás lesz). A programjaik 
között szerepelnek társszervezetek, könyvtárak látogatása is. 
 
Nemzetközi Szakosztály (Benoist György) 
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A Szakosztály tisztségviselőinek jelölése, megválasztása 2014 júniusában 
elektronikusan megtörtént. Az érdeklődést, aktivitást élénkíteni nem könnyű feladat. 
Kapcsolatot szeretnének építeni, illetve közös rendezvényeket tartani más 
szakosztályokkal. A Szakosztály profilját tekintve többek között a Peer Review 
aktuális kérdéseivel szeretnének foglalkozni, e témában levelet küldtek ki a tagságnak.  
 
Gazdaságstatisztikai Szakosztály (Szabó Péter) 
A Gazdaságstatisztikai Szakosztály az MST egyik legnagyobb szakosztálya, az egyik 
legjobb, legaktuálisabb Szakosztály lehetne. Ő maga mintegy 20 éve tagja az MST-
nek de ilyen szerény tevékenységre nem emlékszik. Ez utóbbiban sok szerepet játszott 
a túlterheltség (amiért magára vállalja a felelősséget). A megújulást nehezíti, hogy 
széles körben keresték a megfelelő, jó jelöltet, de eddig nem jártak sikerrel, ebben 
kérték az MST tagjainak segítségét is. Mindent meg kívánnak tenni annak érdekében, 
hogy beinduljon a munka. 
 
Soós Lőrinc megjegyezte, hogy az MST nem volt abban a helyzetben, hogy nagyobb 
aktivitást fejtsünk ki, de mindent megtesz annak érdekében, hogy a munka mielőbb 
elinduljon, és a korábbi évek aktivitásához hasonlóan működjön.  
 
Demográfiai Szakosztály (Kamarás Ferenc – Elekes Zsuzsanna a szakosztály 
vezetője egyébirányú elfoglaltsága miatt kimentette magát) 
A Demográfiai Szakosztály speciális helyzetben van, a ciklus közepén Spéder Zsolt 
lemondása miatt kellett választani, akkor választották meg Elekes Zsuzsát. Az 
aktivitásukat az is mérsékelte, hogy a szakosztály tagságának zöme a 
Népességtudományi Kutatóintézetből kerül ki, nekik viszont 2014-ben egy nagy 
konferenciájuk volt, ami lekötötte az energiájukat. 
 
 

2. Az Etikai Testület (ET) tagjainak megválasztása 
Tekintettel arra, hogy az ET mandátuma lejárt, meg kell választani az ET új tagjait a 
következő ciklusra. A jelöltekre vonatkozóan a Választmány tagjai szeptemberben 
tettek javaslatot, melyhez még néhány további javaslat érkezett, így a szavazás 
időpontjában a listán 35 név szerepelt. A vonatkozó szabályok szerint a tagokat a 
Választmány titkosan választja meg. A titkos választás lebonyolításához Szabó István 
készítette el a szavazási ívet és a szavazás eredményei feldolgozására szolgáló 
elektronikus rendszert. A szavazás eredménye elérhető az MST honlapján. A szavazás 
eredménye alapján az MST elnöke felveszi a kapcsolatot a 11 + 4 fővel, kérve őket az 
ET tagság vállalására. 
 
 

3. Egyebek  
 

Az egyebek napirendi pont alatt kiosztásra került egy „MST-MTA-KSH kronológia 
(2012-2014)”, melyet az MST tisztségviselői állítottak össze, amely belső 
háttéranyagként funkcionált. Összeállítását a tisztánlátás iránti igény és a konzultáció 
beindítása tette szükségessé. A tisztségviselők számára egyértelmű volt, hogy mindent 
meg kell tenni annak érdekében, hogy az MST munkája mielőbb a korábbi évekhez 
hasonlóan működjön. E napirendi pont a „hogyan tovább” alcímet viselte. A téma 
parázs vitát generált, hangzott el olyan vélemény is, hogy már szkeptikus abban, hogy 
a KSH-MST kapcsolat (a Hivatal hozzáállása miatt) megváltozna. Felmerült egy a 



 3

KSH elnökéhez írandó nyilvános levél szükségessége is. Javasolták, hogy az MST-nek 
emelni kell szakmai súlyát, jóval több nyilvános szereplésre, véleménynyilvánításra 
van szükség (pl. legyen szóvivője az MST-nek). A többség a kompromisszumos 
megoldást támogatta, sürgősen össze kell állítani az MST 2015 évi programját és 
avval meg kell keresni a Hivatal elnökét (megjegyzendő, hogy az MST 3 éves 
munkájára az MST tisztségviselői mintegy egy éve tettek javaslatot, amit egységes 
szerkezetben összefoglalva a Választmány 2014 szeptemberében megtárgyalt). A 
tervek rendelkezésre állnak, egy ismételt áttekintés után sürgősen lépéseket kell tenni 
az MST – KSH együttműködés tisztázása, helyreállítása érdekében. 
 
 
 

 
Budapest, 2014. december 22.  
 
 
 
 
        Az MST Elnöksége 


