Emlékeztető
az MST Választmánya 2013. decemberi üléséről

A Választmányi ülés időpontja: 2013. december 16.
Helye: Ormai László Sportcsarnok
Jelen vannak:
A Választmány tagjai: Soós Lőrinc, Rappai Gábor, Szabó István, Laczka Éva, Belyó Pál,
Bódiné Vajda Györgyi, Herman Sándor, Hunyadi László, Kamarás Ferenc, Kincses Áron,
Laczka Éva, Lencsés Ákos, Mag Kornélia, Mellár Tamás, Probáld Ákos, Szabó Péter, Szép
Katalin
Szakosztályvezetők:
Távolmaradtak:
A Választmány tagjai: Grábics Ágnes (kimentette magát), Sándorné Kriszt Éva (kimentette
magát), Végh Zoltán (kimentette magát)
Szakosztályvezetők: Elekes Zsuzsa (kimentette magát), Harcsa István (kimentette magát),
Faragó Tamás, Kovacsics Józsefné, Németh Eszter (kimentette magát), Sándorné Kriszt Éva
(kimentette magát), Végh Zoltán (kimentette magát),
Soós Lőrinc az MST elnöke köszöntötte az új Választmány megjelent tagjait.
•
•
•

Ismételten gratulált a Keleti Károly emlékéremmel 2013. november 21-én kitüntetett
Herman Sándornak, Szép Katalinnak és a távol maradt Végh Zoltánnak
Köszönetet mondott a Jelölő Bizottságnak, illetve a Számvizsgáló Bizottságnak
valamint a szervezésben részvevő munkatársaknak a végzett korrekt, jól szervezett
munkáért
Köszönetet mondott Bódiné Vajda Györgyinek és családjának a 2013. novemberi
„Márton napi Skanzen – Szám-vetés” eseményeit bemutató CD összeállításáért,
melyet az MST honlapján is közzé kívánunk tenni.

A Választmányi ülés javasolt napirendi pontjai
1.
2.
3.
4.

A 2013. november 20-21-i konferencia értékelése
A tisztújítás eredményeinek ismertetése
A szakosztályok tisztújításainak előkészítése, végrehajtása
az MST hároméves munkaprogramjának előkészítése

A résztvevők a Választmányi ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúan elfogadták.
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1. A 2013. november 20-21-i konferencia értékelése
Az ülésen megjelentek a 2013, november 20-21-én tartott éves konferenciát az utóbbi
évek egyik legsikeresebb, legtartalmasabb rendezvényeként minősítették. A
konferenciáról, illetve a közgyűlésről szóló beszámolót Hunyadi László készítette el,
amely megjelenik a Statisztikai Szemlében is.
2. A tisztújítás eredményeinek ismertetése
Az MST elnöke írásban is összefoglalta a 2013. november 21-i közgyűlésen elhangzott
beszámolót (a közgyűlésen hangfelvétel is készült), amely kikerült az MST honlapjára,
illetve az MST elnöke azt kinyomtatva átadta a Választmány valamennyi tagjának.
3. A szakosztályok tisztújításainak előkészítése, végrehajtása
Az MST alapszabályának, illetve az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Társaság
tisztújítását követően a tisztújítást a szakosztályok esetében is végre kell hajtani.
Az MST elnöke kérte, hogy a szakosztályi tisztújításokat, választásokat a szakosztályok a
korábbiaknál gyorsabban hajtsák végre, napjainkban rendelkezésre álló elektronikus
eszközök mindennek biztosítják a feltételeit. A javaslat alapján a tisztújítást a
szakosztályok szakosztályi rendezvényhez is kapcsolhatják, de rendezvénytől független
elektronikus szakosztályi tisztújítás a végrehajtható.
A Választmány kérte a szakosztályokat, hogy a tisztújítást 2014. március végéig
hajtsák végre, melynek dokumentumait 2014. március végéig küldjék meg az MST
elnökségének. A szakosztályi tisztújítás eredményeit, dokumentumait az MST honlapján
is elérhetővé fogjuk tenni.
Rappai Gábor, az MST alelnöke, az MST Etikai Testületének elnöke jelezte, hogy az
Etikai Testület mandátuma 2014-ben lejár, ez azt jelenti, hogy 2014-ben a tisztújítást az
Etikai Testület esetében is végre kell hajtani.
Az Etikai Testület megújítása érdekében a Választmánynak kell javaslatot tenni a Testület
11 tagjára, melyet az MST közgyűlése választhat meg titkosan.
A magyar statisztikai etikai kódex szerint a Testület akkor tárgyalja az ügyeket, ha írásos
bejelentés érkezik, ugyanakkor, ha nem foglalkozunk az etikai vétségekkel hibát követünk
el.
4. Az MST hároméves munkaprogramjának előkészítése
Az MST elnöke emlékeztetett az MST előző időszakban is megfogalmazott alapelvekre
•

Az MST legyen a statisztikai szakma zászlóvivője
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•
•
•
•

A továbbiakban is dolgozni kell a statisztikai kultúra javításán
Mindent meg kell tenni a statisztika szakmai egységéért
Nyitni kell a határtudományok felé
Részt kell venni pályázatokban, evvel is biztosítva a több lábon állást

Ugyanakkor az elkövetkezendő három éves ciklusra az MST vízióját az újonnan
megválasztott tisztségviselőknek közösen kell megfogalmazni. Fentiek érdekében az MST
elnöke kérte a Választmány tagjait, hogy javaslataikat 2014. január 14-ig írásban
küldjék meg az MST email címére.
A teljesség igénye nélkül a résztvevők az alábbiakat javasolták megfontolásra:
•
•
•
•
•

Meg kellene vizsgálni, hogy napjainkban kik foglalkoznak statisztikával (az előző
évtizedekhez képest jelentős változások történtek)
Meg kellene vizsgálni azt is, hogy napjainkban mit tekintsünk statisztikának
Nem csak a célokat, hanem az eszközöket is határozzuk meg
Fel kell rétképezni a statisztikai műhelyeket (ebben már eredmények is vannak)
Ne csak a statisztika gyártóit, használóit, hanem az érdeklődőket is vonjuk be

Tekintettel arra, hogy a Választmány tagjai a korábbiaknál nagyobb arányban
képviselnek „külső”, illetve nem budapesti intézményeket javaslat hangzott el, hogy
Választmányi ülést ne csak Budapesten tartsunk. A javaslatot elfogadva a következő
Választmányi ülést (2014. első negyedévében) Pécsett fogjuk tartani.

Budapest, 2014. január 6.

az MST Elnöksége nevében
Laczka Éva
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