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Soós Lőrinc az MST elnöke köszöntötte a Választmányi ülés tagjait. Örömmel állapította
meg, hogy a Választmány tagjainak 84 százaléka megjelent az ülésen (azaz, a Választmány
szavazatképes).
A javasolt napirendet a résztvevők egyhangúan elfogadták.
1. Laczka Éva beszámolója a Statisztika Nemzetközi Éve alkalmából, MST által
szervezett programokról
Tekintettel arra, hogy a programra vonatkozó információk az MST honlapjának
(www.mstnet.hu) nyitó oldalán is elérhetőek, azokat csak röviden ismertette:
•

a Statisztikai TOTÓ a 2010. novemberében a Statisztika napja alkalmából
szervezett program mintájára készült. Mint korábban is, a cél a statisztikai
kultúra javítása volt. A kvíz játékot az MST és a KSH közösen működtette, a
játék nyerteseinek az ajándékokat az MST (az első díjat, egy laptop-ot az
MST ajándékozott) és a SAS ajánlott fel. A nyertesnek a laptop-ot az MST
elnöke és a KSH elnöke adta át.

•

a 2010. novemberében a Statisztika napja alkalmából szervezett program
mintájára készült az MST Statisztikai oktatás szakosztály által szervezett
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„statisztikai verseny”, melyben középiskolás tanulók vettek részt. A
játékban résztvevő tanulók statisztikai tudása, felkészültsége ismételten
meglepte a program szervezőit.
•

Nagy sikert aratott a szentendrei Skanzenben szervezett „Szám – Vetés”
programsorozat, melyek alkalmából a Skanzenbe látogatók kérdőíveket,
teszteket töltöttek ki, ismerkedtek a számok világával, melyet a KSH
Könyvtár által kivitt 100-150 éves statisztikai kiadványok (köztük az 1895ös Gazdacímtár) tett színesebbé.
o a júniusi „Szám Vetés”-en a játékban mintegy 400 látogató vett részt,
o a sikerre való tekintettel júniusban a múzeumok éjszakáján, a
Vajdahunyad várában a „falu a városban” c. programot
megismételtük. Itt a játékban résztvevők száma elérte a 600 főt.
o a harmadik akció a szentendrei Skanzenben tartott Márton napi
„Szám Vetés” volt, ahol több mint ezer látogató játszott a
számokkal.

A játékban résztvevőknek az ajándékokat (zöldség, gyümölcs) az AGRYA (Fiatal gazdák
szövetsége) biztosította. A programok megszervezése az MST Területi statisztikai
szakosztály tagjainak munkáját dicséri.
•

minden korábbi várakozást felülmúlt az ISI júliusi, Budapesten tartott
Európai statisztikusok konferenciáján MST által szervezett szekció. A
világ valamennyi kontinenséről érkező több mint 600 matematikus –
statisztikust vendéglátó konferenciáján (Bernoulli Társaság konferenciája) a
Pécsi Tudományegyetemet, a Miskolci Egyetemet, a KSH-t és az NGM-et
reprezentáló fiatal statisztikusok előadásai olyan színvonalúak voltak, hogy a
4 előadás közül kettőt a „Journal of Mathematics and System Science” c.
szaklap publikálni fog. Ilyen szintű elismerésre magyar statisztikusok
esetében több évtizede nem volt példa.

•

Hasonlóan kifejezetten sikeresnek mondható a Keleti Károly pályázat 2013.
évi eredménye. 14 pályamű érkezett be (ilyen magas számra még nem volt
példa, az utóbbi 10-15 évben a legmagasabb szám 6 volt). A díjazottak
előadásaikat a 2013. november 20-21-én tartandó MST konferencián
mutatják be, illetve itt fogjuk közreadni az előadásokat tartalmazó tematikus
Statisztikai Szemlét.

2. 2013. november 20-21-i MST konferencia
Az MST által közzétett felhívás ellenére a konferencia témájára meglehetősen kevés
javaslat (aktualitása miatt foglalkozzunk makro-statisztikai témákkal) érkezett, a
tradíciónak megfelelően mutassuk be a fiatal statisztikusok által készített, magas
színvonalú dolgozatokat. Fentiek miatt a program összeállítása nem volt könnyű feladat.
Egyetértés volt abban, hogy a programban szerepeltetni fogjuk a „Bernoulli szekció”
előadásait és a Keleti Károly pályázat nyerteseinek előadásait. A nemzetközi trendek
nyomon követése érdekében az ISI Hong Kong-i konferenciájának programja alapján
választottuk néhány témát, illetve fentiek fényében hívtunk meg négy külföldi előadót. A
program kiegészült a hazai helyzetképet bemutató előadásokkal. A szűkülő források miatt
2

„minél olcsóbb megoldásokat” kerestünk, azaz a konferencia a korábbiakhoz képest
szerényebb feltételekkel kerül megszervezésre.
Ez évben az éves konferenciához csatlakozik a Közgyűlés, a tisztújítás.
3. Az eddigi munkáról a Jelölő Bizottság vezetője Probáld Ákos számolt be. A Jelölő
Bizottság tagjai az MST szakosztályainak vezetői (képviselői), ami a korábbiakhoz
képest újszerű megoldás. A jelölés lebonyolítása érdekében elektronikus rendszert
állítottak fel, ami biztosította a dokumentáltságot és annak vizsgálatát, hogy a jelölést
küldő személy tagjai-e az MST-nek. 146 MST tett javaslatot a tisztségviselőkre, ami
azt jelenti, hogy a jelölésben résztvevők száma a korábbiakhoz képest jónak
mondható.
A közgyűléshez kapcsolódóan merült fel, hogy a közgyűlésen való részvétel ingyenese. Soós Lőrinc válaszában megerősítette, hogy mint minden már szervezetek esetében,
az MST esetében is, a közgyűlésen való részvétel ingyenes (a jelenlevők egy része
szerint a fenti tény a korábbi tájékoztatóban egyértelmű volt, míg mások esetében az
félreérhető volt).
Soós Lőrinc kérte a szakosztályok vezetőit, hogy a közgyűlési beszámolóhoz küldjék
meg a már korábban is kért rövid beszámolót.
4. MST alapszabály és az MST tagdíj meghatározása
A résztvevők az MST alapszabály módosítására javaslatot nem tettek.
A tagdíj mértékének meghatározása azonban kisebb vitát váltott ki.
Tekintettel arra, hogy az MST tagdíja 2006 óta nem változott, abban egyetértés volt, hogy
azt meg kell emelni. A vita abban állt, hogy mekkora legyen a különbség az aktív korú
tagtársak és a nyugdíjas tagtársak tagdíja között. A vitát követően a Választmány 5000.Ft. (aktív korú tagok esetében) és 3000.-Ft-os (nyugdíjas tagok esetében) tagdíj
meghatározását javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
5. Keleti Károly Emlékérem odaítélése
A Keleti Károly emlékérem odaítélésére 6 MST tagra érkezett javaslat. Az MST
Alapszabálya értelmében a Választmánynak titkosan kell szavazni. A Választmány
alapelvként azt javasolta, hogy csak az kapja meg a Keleti Károly Emlékérmet, aki
megkapja a szavazatok legalább felét.
A titkos szavazás eredménye az alábbiak voltak:
•
•
•

Herman Sándor 12 szavazat
Végh Zoltán 10 szavazat
Szép Katalin 8 szavazat
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A Választmány által meghatározott alapelvnek és a szavazatoknak megfelelően 2013ban a Keleti Károly Emlékérmet Herman Sándor, Végh Zoltán és Szép Katalin fogja
megkapni.
6. Egyebek
Lakatos Miklós, tekintettel arra, hogy a következő ciklusra jelölését megköszönte, de
munkáját ebben a minőségben nem kívánja folytatni, elköszönt a Választmánytól.

Budapest, 2013. november 17.

Az MST Elnöksége
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