Emlékeztető
az MST Választmánya 2014. szeptemberi üléséről
A Választmányi ülés időpontja: 2014. szeptember 30.
Helye: Pécsi Tudományegyetem, Rektori tanácsterem
Jelen vannak:
A Választmány tagjai: Soós Lőrinc, Rappai Gábor, Szabó István, Laczka Éva, Grábics Ágnes,
Herman Sándor, Hunyadi László, Kamarás Ferenc, Mellár Tamás, Probáld Ákos (Novák
Zoltán és Hoóz István, mint az ET tagjai)
Kimentette magát:
A Választmány tagjai: Belyó Pál, Bódiné Györgyi, Kincses Áron, Lencsés Ákos, Mag
Kornélia, Sándorné Kriszt Éva, Szabó Péter, Szép Katalin, Végh Zoltán
A Választmány ülése határozatképes volt.
Soós Lőrinc az MST elnöke és Rappai Gábor az Etikai Testület elnöke köszöntötte a
Választmány megjelent tagjait.
A Választmányi ülés javasolt napirendi pontjai
1. Az Etikai Testület (ET) éves beszámolója
2. Az MST hároméves munkaprogramjának bemutatása, tervek, vízió
3. Egyebek

A résztvevők a Választmányi ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúan elfogadták.
1. Az ET éves beszámolója az elmúlt négy év munkájáról

Rappai Gábor az ET elnöke bemutatta az Etikai Kódex előírásai alapján összeállított éves
beszámolót, amit az alapszabály értelmében ki kell tenni az MST honlapjára. Kérdésre
válaszolva elmondta, hogy a jelenlegi Kódex értelmében az ET-nek nem feladata etikai
vétségek feltárása, mandátumuk beadott panaszok elbírálására szól, ez az oka annak, hogy
a ciklusban csak két panasszal foglalkoztak. Személyekre vonatkozó panaszokkal
foglalkoznak és nem szervezetek/testületek ügyeivel. Az ET jelen lévő tagjai
hangsúlyozták, hogy az ET nem tévesztendő össze egy bírósággal, etika vétség az, ami
nem jogi vétség, de kerülendő (etikába ütköző) gyakorlat. A felvetésre reagálva javaslat
hangzott el, hogy ugyan az ET hatáskörét nem kellene bővíteni, de az ET munkáját meg
kell ismertetni, fontossága érdekében hatékonyabb kommunikációt kell kidolgozni.
A Választmány egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az Etikai Kódex felülvizsgálatára
a megújított Etikai Testület megalakulását követően kerüljön sor.
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A 8-10 évvel ezelőtti tapasztalatok tükrében az alapos előkészítés érdekében az Etikai
Testület régi és új tagjaiból (szükség esetén további szakértő bevonásával) egy szűk körű
team alakuljon.
A team által előkészített módosítási javaslatokat az Elnökség, majd a Választmány
napirendjére tűzzük. Ezt követően a konszenzusos módosítási javaslatokat széleskörű
vitára bocsátjuk, és ennek eredményét összegezve kerülhet a Közgyűlés elé jóváhagyásra.
A módosításig az új Etikai Testület a jelenleg hatályos Etikai Kódex szerint
tevékenykedik.
A ciklus leteltével meg kell választani a következő ciklusban felállítandó ET-t (11 főt). A
választás - az érvényben lévő szabályok figyelembe vételével – két lépésben fog történni.
Az első lépésben a Választmány tagjai javaslatot tesznek a jelöltekre (a javaslatok
értelmében a jelölt nagy tapasztalatokkal rendelkező, és/vagy legalább 60 éves statisztikus
legyen, kizáró ok, hogy az ET tagja ne legyen az MST elnökségének tagja, illetve KSH
vezetője). A megválasztás – titkos szavazással – a második lépésben fog megtörténni. A
Kódex aktualizálását előkészítő team-et az új ET felállását követően kell felkérni.
A beszámolót és a javaslatokat a résztvevők (egyhangúan) elfogadták.
2. Az MST hároméves munkaprogramjának előkészítése

Az MST 2013. decemberi Választmányi ülésén megállapodás született arról, hogy 2014.
január végéig a Választmány tagjai írásban tegyenek javaslatokat a következő ciklus
munkájára vonatkozóan. A kérésnek a Választmány tagjainak döntő többsége eleget tett, a
javaslatokból Probáld Ákos egy összefoglaló dokumentumot készített, melyet a
Választmányi ülés előtt a tagok email-en megkaptak. Az összefoglaló anyag a javaslatokat
7 csoportba sorolta:
●
●
●
●
●
●
●

az MST szakmai tartalmi és szervezeti/működési megújítása
a statisztikai kultúra további terjesztése
határozottak nyitás a külvilág, a társadalom és határtudományok irányába
a fiatal statisztikusok támogatása
a nemzetközi kapcsolatrendszer további bővítése
a karitatív tevékenység további erősítése
a Társaság működése anyagi alapjainak szélesítése

Határozott igényként fogalmazódott meg a KSH – MST viszony rendezése. Nem lehet
eltekinteni attól sem, hogy az MST egy „speciális civil szervezet” - a statisztikai
társadalom sajátosságai miatt u. is a statisztikusok többsége a KSH-ban dolgozik. Többen
hangsúlyozták, hogy a nehéz körülmények ellenére az MST-nek egy elkötelezett, igazi
civil szervezetté kell alakulni. A korábbiaknál több, nem KSH-ban dolgozó statisztikust
kell bevonni az MST munkájába. Mindehhez biztosítani kell a működés forrásait
(pályázatok, stb. felhasználásával). Kiemelten foglalkozni kell korunk statisztikájának
kihívásaival, a globalizáció, a technikai fejlődés, a minket körülvevő környezet
statisztikára gyakorolt hatásával. Szem előtt kell tartani, hogy a statisztika az utóbbi
évtizedek legnagyobb kihívásai előtt áll. Megkerülhetetlen, hogy a Társaság a statisztikai
kultúra, statisztikai munka minősítésével is foglalkozzon, éles esetekben vészjelzést adjon
a statisztikai társadalom, a felhasználók és a statisztika iránt érdeklődőknek. Az idősáv,
amire terveznünk kell az a 2016-ig terjedő ciklus.
3. Egyebek
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Soós Lőrinc az MST elnöke tájékoztatta a Választmány tagjait, hogy – alapszabály adta
mandátuma alapján – megbeszélést kezdeményezett az MTA SJAB és STAB elnökeivel
(Besenyei Lajossal és Hunyadi Lászlóval). A megbeszélésre néhány nappal korábban
került sor, a konstruktív konzultáción egy közös memorandum összeállításában állapodtak
meg.
Budapest, 2014. október 6.
Az MST Elnöksége
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