
Jegyzőkönyv

A 1\ agyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztályának
2017. évi (megismételt) tisztújító üléséről

Készült: 2017. október I L, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Budapest, Keleti Károly
u 5.

Jelen vannak: a Magyar Statisztikai Társaság (a továbbiakban: MST) Statisztikatörténeti
Szakosztálya (a továbbiakban: Szakosztály) tagjai (ajelenléti ív szerint: 13 fő).

A Szakosztály az MST Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a 2017. évben — elektroni
hs ‘úton és papíralapori történő jelöléssei, papíralapon történő szavazással tisztújító ülést
tartott. A tisztújítást a Szakosztály vezetősége által felkért háromtagú jelölő- és szavazatszám
láló bizottság (a továbbiakban: Bizottság) készítette elő, és a jetöltekre történt szavazás ered
ményét összesitette.

A Bizottság a következő személyi összetételben alakult meg:

A Bizottság elnöke: Kovács Marcell
A Bizottság tagjai: Bedecs Eva (2017. szeptember 30-áig)

Derzsy Márk (2017. október 1.-jétöl)
Pásztor Angelika

A Bizottság legfontosabb infőrmációforrása értelemszerűen a szakosztály tagságának meg
kérdezése; a jelölésre vonatkozó vélemények, ajánlások összegyűjtése elektronikus, illetve
postai úton történt. A Szakosztály tagjai (138 fő) közül 10 fő (72%) küldte be jelöléseit, így
elnöknek 2, titkárnak 3 főt ajánlottak. A jelölés az ajánlások gondos figyelembevételével, a
tagság által ajánlott szeméiyeknei. a jelölést elfogadó írásos nyilatkozatával került összeálli
tásra, amelynek eredményeként a szavazólapra került jelöltek a következők voltak:

Elnökjelölt:
Rózsa Dávid (KSH Könyvtár)

Titkárjelölt:
Horváth Balázs (KSH Könyvtár)

Az elnökjelöltséget nem vállalta Lakatos Miklós, a titkári tisztséget nem fogadta cl Lencsés
Akos és Ligeti Csák, mert nem szeretnének részt venni a Szakosztáty vezetésében.

A tisztújító ülést a Bizottság felkért elnöke, Kovács Marcell nyitotta meg és vezette le. megál
lapítva, hogy a megismételt tisztújító ülés a megjelent tagtársak számától fiiggetienül határo
zatképes. Elsőként Lencsés Akos, a Szakosztály leköszönő elnöke ismertette a Szakosztály
elmúlt három évének munkáját. A tisztújítás során a Szakosztály a következő vlST-választás
időpontjáig választotta meg tagjai közül titkárát és elnökét.

A Szakosztály elnökjelöltjére leadott szavazatok megoszlása:
A Szakosztály létszáma: 138 fő
A szavazók létszáma: 13 fő (94%)
Az érvényes szavazatok száma: i2 db (92,3%)
Az érvénytelen szavazatok száma: 1 dh (7,7%)



A Szakosztáiv titkárjelöltjére leadott szavazatok megoszlása:
A Szakosztáiy létszáma: 138 fő
A szavazók létszáma: 13 fő (9,4%)
Az érvényes szavazatok száma: 12 db (92%)
Az érvénytelen szavazatok sáma: —

A Bizottság megállapította, hogy a szavazás eredménye:

Szavazat
Elnök:

Rózsa Dávid 12

Titkár:
Horváth Balázs 12

A megválasztott elnök és tiikár élvezik a tagság bizalmát és támogatását, és vállalják, hogy a
következő ciklusban ellátják a szakosztály vezetési feladatait.

Az Újonnan megválasztott tisztségviselők megköszönték a bizalmat, és kérték a tagság segít
ségét munkájukhoz,

K. iii. f.
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Fülöp Ágnes,
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