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Emlékeztető 
az MST Választmánya 2015. júniusi üléséről 

 
 

 
A Választmányi ülés időpontja: 2015. június 19. 
 
Helye: KSH, Fazekas Béla terem 
 
Jelen vannak:  
 
A Választmány tagjai: Soós Lőrinc, Rappai Gábor, Szabó István, Laczka Éva, Bódiné Vajda 
Györgyi, Grábics Ágnes, Hunyadi László, Kamarás Ferenc, Kincses Áron, Lencsés Ákos, 
Próbáld Ákos, Szabó Péter 
 
Szakosztályvezetők: Benoist György, Simon Béla 
 
Kimentette magát:  
 
A Választmány tagjai: Herman Sándor, Kriszt Éva, Szép Katalin, Végh Zoltán,  
Szakosztályvezetők: Kriszt Éva, Végh Zoltán, Elekes Zsuzsa, Kovacsics Katalin  
 
 
Soós Lőrinc az MST elnöke köszöntötte a Választmány megjelent tagjait. 
 
A Választmányi ülés javasolt napirendi pontjai 
 

1. Szakosztályi beszámolók 
2. A Statisztika Világnapja (2015. október 20) 
3. Az MST-KSH együttműködési megállapodás 
4. Az Etikai Testület beszámolója 
5. Beszámoló a Péter György Alapítvány megújításáról 
6. Tájékoztató a benyújtott pályázatokról 
7. az MST kommunikációja 
 

A résztvevők a Választmányi ülés napirendjét egyhangúan elfogadták. 
 

 
1. Az MST Szakosztályvezetőinek beszámolója 

 
Statisztikatörténeti Szakosztály (Lencsés Ákos) 
A Szakosztály tisztségviselőinek megválasztása 2014 őszén történt, a választáshoz egy 
félnapos, nagy sikerű konferencia kapcsolódott. A Szakosztály 2015. évi terveit a 
Választmány 2014. decemberi ülésén mutatták be. A 2015. évi programot januárjában 
könyvbemutatóval kezdték, egy rendezvény keretében meglátogatták a Corvinus 
Egyetem könyvtárát is.  Alapvetően több kisebb rendezvény szervezését tervezték és 
már hajtottak végre.  Nagy rendezvény szervezésében is gondolkoznak. 
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Nemzetközi Szakosztály (Benoist György) 
A Szakosztály tisztségviselőinek jelölése, megválasztása 2014 júniusában 
elektronikusan megtörtént. Az elmúlt év során az érintett munkatársaknak a Peer 
Review miatt nagyon sok hivatalos elfoglaltságuk volt, ezért komolyabb 
rendezvényekben nem tudtak gondolkodni. A terveik között szerepel, hogy a Peer 
Review látogatás jelentésének ismeretében e témában rendezvényt szerveznek. 
Továbbra is más szakosztályokkal közös rendezvényekben gondolkodnak. 
 
Gazdaságstatisztikai Szakosztály (Simon Béla, MNB) 
A Gazdaságstatisztikai Szakosztály tisztújítása 2015. április 2-án lezajlott. A 
Szakosztály új elnökségében az MNB, a Pannon Egyetem és a KSH képviselteti magát. 
A tisztújító ülésükön három előadás hangzott el, köztük az egyik a GDP legaktuálisabb 
kérdéseit dolgozta fel. Az elnökség legfontosabb céljának a „nyitást” és minél több 
„külső” statisztikus, közgazdász bevonását tekinti. Konzultációkat terveznek a 
statisztika készítőivel, a felhasználókkal és széles értelemben vett társadalommal. Az 
előzőek érdekében szeretnének kihelyezett szakosztályi üléseket is szervezni és ennek 
érdekében felajánlotta az MNB közreműködését, illetve azt is, hogy az ülésnek az MNB 
is szívesen helyt ad.  
 
Területi statisztikai szakosztály (Bódiné Vajda Györgyi) 
A Szakosztály tisztségviselőinek megválasztása 2015 májusában megtörtént, a 
tisztújításhoz egy három előadásból álló sikeres konferencia kapcsolódott. A 
Szakosztály elnökének ismételten Végh Zoltánt választották, alelnököknek, Bódiné 
Vajda Györgyit és Kocsis Nagy Zsoltot, titkárnak Kárpáti Józsefet. 
 
Társadalomstatisztikai Szakosztály (Kincses Áron tájékoztatta a résztvevőket, hogy 
Harcsa Istvánnal, a Szakosztály korábban lemondott elnökével dolgoznak a Szakosztály 
tisztújító ülésének előkészítésén) 
 
Demográfiai Szakosztály (Elekes Zsuzsanna a szakosztály vezetője egyébirányú 
elfoglaltsága miatt kimentette magát) 
 
Statisztika oktatása Szakosztály (Kriszt Éva a szakosztály vezetője egyébirányú 
elfoglaltsága miatt kimentette magát, de jelezte, hogy a Szakosztály munkájában a 
továbbiakban is aktív szerepet kíván játszani) 
 
 

2. A Statisztika Világnapja (2015. október 20.) 
 

2010. október 20-át követően 2015. október 20-án a világ ismét a statisztika nemzetközi 
napját fogja ünnepelni. A 2015-i rendezvények megtartását az ENSZ Statisztikai 
Bizottságának ülésén a magyar delegáció javasolta, illetve kezdeményezte (a hír és a 
statisztika nemzetközi napjának logója elérhető az MST honlapján is). A Választmány 
egyetértett abban, hogy a statisztika világnapját a MST-nek is méltó módon kell 
megünnepelni, melyben a szakosztályoknak közösen, együttműködve kell szerepet 
vállalni. Javaslat hangzott el, hogy az MST oldaláról a feladatokat a Nemzetközi 
szakosztály koordinálja. Az MST elnöke kérte, hogy javaslataikkal minden szakosztály 
támogassa a munkát.  Simon Béla tájékoztatta a résztvevőket, hogy a KSH elnöke, mint 
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az MST Gazdaságstatisztikai szakosztály frissen megválasztott elnökét felkérte, hogy a 
2015. évi statisztikai világnap (október 20) megrendezésében vállaljon aktív szerepet.  

 
3. Az MST-KSH együttműködési megállapodás 
 

Az MST elnöke tájékoztatta a Választmány tagjait, hogy a konzultációk 2015 
februárjában megindultak. A KSH (a Hivatal oldaláról) Tóth Emese főosztályvezető 
asszonyt jelölte ki az egyeztetések koordinálójaként. Az egyeztetések eredményeként 
március elejére kialakult a megállapodás koncepciója és normaszövege. Az MST – a 
kompromisszum elérése érdekében – sajnálattal ugyan, de tudomásul vette, hogy a 
Hivatal a csokalyi megemlékezésekben nem kíván az MST-vel együttműködni. Az 
előbbiek szerint módosított együttműködési megállapodást az MST elnöke 2015. május 
11-én aláírta, és megküldte Tóth Emese főosztályvezető asszonynak, kérve, hogy 
kezdeményezze a KSH aláírását. 

 
 
4. Az Etikai Testület beszámolója (Herman Sándor úr elfoglaltsága miatt - felkérésére - 

a beszámolót Próbáld Ákos tartotta meg) 
 

Tekintettel arra, hogy az ET mandátuma 2014-ben lejárt, a benyújtott javaslatok alapján 
a Választmány 2014. december 16-án megválasztotta az ET tagjait a következő négy 
évre. Ezt következően az MST elnöke egyeztetett a megválasztottakkal, hogy 
elvállalják-e a felkérést. A megválasztottak döntő többsége elfogadta a felkérést. A 11 
tagú ET (saját köréből) 2015. február 27-én elnökének Herman Sándort választotta. A 
megújított ET az első ülését 2015. május 26-án tartotta. Az ülést a résztvevők úgy 
értékelték, hogy az nagyon értékes, konstruktív megbeszélés volt. A legnagyobb vita 
arról szólt, hogy milyen témákkal foglalkozzon az ET, azaz, hogy mennyire legyen 
kezdeményező, és tevékenységét mennyire korlátozza a benyújtott panaszokra. 
Egyetértés volt abban, hogy 

● élénkíteni és ismertebbé kell tenni az ET munkáját 
● ehhez korszerű technikai kommunikációs eszközökkel is élni kell 
● az eltelt 9 év tapasztalatai alapján meg kellene vizsgálni, hogy van-e szükség az 

Etikai Kódex módosítására 
 

 
5. Beszámoló a Péter György Alapítvány megújításáról (Herman Sándor úr 

elfoglaltsága miatt - felkérésére - a beszámolót Próbáld Ákos tartotta meg) 
 

Az Alapítvány pályázatok kiírásával hozzá kíván járulni a statisztikus pálya még 
vonzóbbá tételéhez, a statisztikai műveltség, írástudás terjesztéséhez. A fentiek 
érdekében az Alapítvány 35 év alatti fiatalok post-graduálisképzésben, doktori 
iskolákban, kutató programokban, statisztikai elemző munkákban, hazai és nemzetközi 
rendezvényekben való részvételét támogatja. Kétévente „Prima Statistica” díjjal ismeri 
el fiatal statisztikusok szakmai tevékenységét. A pályázati kiírások elérhetőek az MST 
honlapján, valamint azt a Statisztikai Szemle és a Területi Statisztika c. folyóiratok 
teszik közzé. Törekszünk hogy azok minél szélesebb körhöz eljuthassanak, így mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a KSH belső és külső honlapján is megjelenjenek. 
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6. Tájékoztató a benyújtott pályázatokról 
 

Az MST két pályázatot nyújtott be, az egyik működési költségek biztosítására, a 
második kétnapos szakmai konferencia támogatására vonatkozott, ez utóbbi 
kapcsolódva a statisztikai világnak 2015. október 20-i megünnepléséhez. A szakmai 
konferencia programjának kidolgozásán határon túli (romániai magyar) egyetemek és a 
Társaság munkatársai dolgoztak. A pályázatot a kiírásnak megfelelően a Partiumi 
egyetem adta be, melyben az MST társszervezőként szerepel. A pályázat mintegy 160 
résztvevő (költségmentes) részvételét biztosítaná. A két pályázat elbírálása június 
végére várható. 

 
 
 

7. Az MST kommunikációja 
 

A résztvevők egyetértettek abban, hogy élénkíteni kell az MST kommunikációját. 
Felmerült a kérdés, hogy a napjaikban egyre bővülő technikai eszköztárból az MST 
mely eszközökkel éljen (volt olyan javaslat, hogy a Társaságnak legyen facebook oldala. 
A megbeszélés során a többség a honlap fejlesztése mellett állt ki.   
     

 
 
   
        az MST Elnöksége 


