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Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 
Akadályoztatását előre jelezte: Kárpáti József, Kocsis Nagy Zsolt, Poór Judit, Soós Lőrinc 
(Választmány), Végh Zoltán, Kovacsics Józsefné (szakosztályok) és Szőkéné Boross 
Zsuzsanna (Felügyelő Bizottság). 
 
Laczka Éva, az MST Elnöke köszöntötte a megjelent tagokat. Kiemelte, hogy a novemberi 
tisztújítást követően ez az első Választmányi ülés, így erre a szakosztályok vezetői mellett 
ezúttal a Felügyelő Bizottság tagjait is meghívást kaptak. Az ülés alapvető célja, hogy a 
következő ciklust beindítsa, a jövőbeli munkát, a tevékenység irányait, elképzeléseket 
megbeszéljük. A megjelentek – Elnöki javaslatra – pár mondatban bemutatkoztak, és 
elmondták, miért vállalták el a jelöltséget, miért gondolják úgy, érdemes és kell az MST 
céljaiért tevékenykedni. 
 
A Választmánya a tervezett napirendet elfogadta. 
 
Az első napirendi pontban Laczka Éva elmondta, hogy a legutóbbi Közgyűlésen elfogadott 
Alapszabályt (módosítások) ügyvéd közreműködésével az Országos Bírósági Hivatalba 
beadásra került, még várjuk a visszajelzést. Az MST könyvelési feladatainak elvégzésére is új 
megoldást keres az Elnökség, Miskolczi Katalin sajnálatos elhunytát követően. Több, civil 
szervezetek könyvelése terén tapasztalattal rendelkező irodával a kapcsolatfelvétel megtörtént, 
döntés a napokban várható. 
 
A hagyományos decemberi, csokalyi látogatáson az MST is képviseltette magát, így az MST 
a KSH-val közösen vett részt az eseményen. Laczka Éva akadályoztatása miatt levélben 
köszöntötte a Csokalyiakat, melyet az MST főtitkára adott át a falu képviselőinek. Benoist 
György röviden vázolta a lelkes fogadtatást, az óvoda és iskola tanulóinak várakozással teljes 
örömét, a megható és egyben felemelő műsort. A rövid nap zárásaként a Fényes Elek szobor 
megkoszorúzására is sor került. 
 
A 2017. évi IFCS (International Federation of Classification Societies) konferencia Japánban 
kerül megszervezésre, ahol önálló magyar szekció lesz, bemutatkozásként. Ennek előkészítése 
zajlik, Sándorné dr. Kriszt Éva, Szilágyi Roland, Kovács Péter és Galambosné Tiszberger 
Mónika lesznek az előadók. Az MTA Könyvtárában az IFCS tevékenységéről bemutatót 
tartottak, ahol a szervezet korábban kiadott tanulmánykötetei közül kettőt mutatott be Szilágyi 
Roland és Budaházy György. Utóbbi tagtársunk röviden ismertette a konferenciák köteteit, 
melyek 5-20 oldalas módszertani dokumentumok gyűjteményei. Telegdi László elmondta, 
hogy egy korábbi konferenciájukon volt szerencséje részt venni, és az ott elhangzott 
előadásokon túlnyomóan matematikai oldalról közelítették meg a statisztikát. 
 
Negyedik napirendként Kovács Péter alelnök a szeptemberben, Szegedre szervezett 
konferencia előkészületeiről tájékoztatta a Választmány tagjait. A konferencia a statisztika 
oktatására fókuszál, melyen bemutatják az ERASMUS keretében folyó projekt-fejlesztéseket, 
de lesznek kötetlenebb workshopok is, és korlátozott számban előadásokat is befogadnak. Az 
MST támogatja a konferenciát, és – bár az angol a hivatalos konferencia-nyelv – magyar 
szekciói is lehetséges.  



 
Az alelnök úr röviden tájékoztatást adott az általános és középiskolásoknak szervezett 
statisztikai poszter-versenyről is, melyet az MST és a KSH is támogat. Idén a magyar 
történelemhez kapcsolódóan kell a posztereket elkészíteni, melyeket február végéig kell 
beküldeniük a jelentkezőknek. A nemzeti győztes a nemzetközi megmérettetésen is részt vesz 
majd – ennek eredményhirdetése az ISI Marrakesh-i konferenciáján lesz. A magyar 
eredmények természetesen már tavasszal megszületnek. 
 
Ötödik napirendként Sándorné dr. Kriszt Éva alelnök ismertette az MST és az egyetemek, 
felsőoktatási intézmények közötti együttműködés fejlesztésének, kiszélesítésének 
lehetőségeit. Ebben az MST Statisztika-oktatási szakosztályának nagy szerep van, meg kell 
újítani annak működését. Alelnök asszony igyekszik minden egyetemen aktivizálni az ott 
dolgozókat, érdeklődő hallgatókat, hogy a szakosztály munkájában aktívan vegyenek részt. 
 
A hatodik napirendi pont több résztémára tagolódott. Először az MST szakosztályainak 
tisztújítása került szóba. Laczka Éva elmondta, hogy az általános tisztújítást követően a 
szakosztályokban is meg kell annak történnie – lehetőleg minél hamarabb. A tisztújítást – az 
eddigi hagyományokat követve – célszerű szakmai programmal kiegészíteni. Az Elnökség – 
egyetértve a Választmánnyal – kéri, hogy a szakosztályi tisztújításokat 2017. első negyedév 
végéig hajtsák végre. A szakosztályi tisztújítások előkészítése érdekében az Elnökség még 
február hónapban megbeszélést fog összehívni. 
 
Lencsés Ákos, a Statisztikatörténeti szakosztály elnöke kifejtette, hogy a hároméves ciklus a 
szakosztály életében ősszel jár le, akkor kívánják a tisztújítást elvégezni. Laczka Éva 
válaszában elmondta, hogy nem akarják teljesen megkötni az egyes szakosztályok kezét, az a 
fontos, hogy minden szakosztály valóban működjön és sor kerüljön a tisztújításra. 
 
Rózsa Dávid felhívta a figyelmet a tagnyilvántartás – ezen belül a szakosztályi névsorok – 
problémájára. Kincses Áron óvatosságra intett, mivel vannak/lehetnek olyan tagok, akik bár 
nem fizettek különböző okok miatt az elmúlt év(ek)ben, de tagok kívánnak maradni. Őket 
érdemes figyelmeztetni arra, hogy tagságuk megszűnhet.  
 
Benoist György elmondta, hogy minél előbb ki szeretné küldeni a tájékoztató levelet a 
tagdíjfizetéssel kapcsolatba, amely az 1%-os támogatás érdekében is hasznos lehet. Ennek 
alapján „tisztulhat” a nyilvántartás. 
 
Laczka Éva felvetette, hogy az egyes szakosztályi programokról célszerű a tájékoztatót, 
meghívót szélesebb körben – valamennyi szakosztálynak – megküldeni (MST honlap, e-mail 
szakosztályvezető felé), hogy az érdeklődő tagok részt tudjanak venni azokon. 
 
Az MST 2017. évi munkatervével kapcsolatban Laczka Éva kérte a szakosztályokat, hogy 
készítsék el saját terveiket, melyekből részben összeáll majd az MST-é is. A munkatervben 
több szakosztályt és az MST egészét érintő programokat is kell tervezni, amely a Választmányi 
feladata lesz.  
 
Ugyanakkor a pályázatok figyelése folyik: már most van remény arra, hogy egy ősszel tartandó 
konferencia támogatását megpályázzuk. Ehhez február 6-ig jelezni kell (pályázni) a témát, 
témacsoportot (a választható témák kinyomtatva kiosztásra kerültek). Elképzelések szerint a 
konferencia Miskolcon lesz, a tavalyi nagyváradi eseményhez hasonlóan elsősorban magyar és 
határon túli egyetemek (Partium, Kassa) bevonásával. 



 
Grábics Ágnes szerint az ilyen esemény alkalmas a statisztika népszerűsítésére is. Herman 
Sándor ígéretet tett, hogy a Pécsett is felveti a lehetőséget, megbeszéli kollégáival. Katona 
Tamás javasolta, hogy ne csak a módszertanban gondolkodjunk, hanem a statisztika szélesebb 
értelmezése mentén. Témaként felvetette, hogy a magyarság gazdasági, társadalmi 
helyzete/jellemzői a Közép-Kelet európai országokban megfelelő lehet, amire esetleg a 
kamarák is „ráharaphatnak”. A témajavaslattal Kovács Péter is egyet értett. Budaházy György 
javasolta, hogy az egyetemisták részére is szervezzünk szekciót, ahol pl. a TDK dolgozataikat 
mutathatnák be. 
 
Kincses Áron javasolta, hogy Tóth Gézával (KSH és Miskolci Egyetem), valamint a KRTK-
val is érdemes felvenni a kapcsolatot, bevonni őket. Obádovics Csilla az NKI érintettségét 
emelte ki.  
 
Laczka Éva megköszönte a javaslatokat. Az elhangzottakra válaszolva elmondta, hogy a 
Miskolci konferencia előkészítésére az MST Választmány tagját, Szilágyi Rolandot kérjük fel 
(Tóth Gézát természetesen bevonjuk). A pályázatot – a Választmány javaslatai alapján – az 
Elnökség előkészíti, illetve február 6-ig beadja. 
 
A Szentendrei Skanzennel való együttműködés szeretnénk folytatni, mindkét fél részéről 
igény van rá. Az iskolaév vége féle lehetne rendezvény – a fő témára a Választmány tagjaitól 
is várja az ötleteket, javaslatok az Elnökség. 
 
Kocsis Nagy Zsolt felvetését távollétében Benoist György tolmácsolta: az Ópusztaszeri 
Nemzeti Emlékparkkal is van kapcsolat, ott is nyitottak a közös rendezvények szervezésére. 
A KSH-val van élő szerződés, az MST is kapcsolódjon be, lehetőség van akár konferencia 
szervezésére is, szálláslehetőség adott. 
 
Az Egyebek között elhangzott, hogy az ülésről emlékeztető készül, ami kikerül a honlapra, 
illetve megküldjük a Választmány tagjainak, a szakosztályok vezetőinek, illetve a Felügyelő 
Bizottságnak. A következő hónapokban élénk kapcsolattartást, javaslatokat várunk a 
Választmány tagjaitól, elsősorban a munkaterv és a benyújtandó pályázat kapcsán. Az MST 
új Alapszabálya szerint a Választmányi ülést negyedévente kell megtartani. A szakosztályok 
vezetőségeivel az Elnökség még február folyamán leül egyeztetni a következő feladatokat 
(munkaterv, tisztújítások stb.) 
 
Telegdi László javasolta, hogy a Statisztikai Szemlében egy pár sor jelenjen meg a 
Választmányi ülésről is – az Elnökség utánanéz a lehetőségeknek. 
 
2017. február 2. 


