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Emlékeztető  

 
a Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság 2017. december 

11-i alakuló üléséről 
 

Jelen voltak: Besenyei Lajos, Hideg Éva, Hunyadi László, Katona Tamás, Kerékgyártóné 

Sallay Erzsébet, Kiss Endre, Kovacsicsné Nagy Katalin, Kristóf Tamás, Laczka Éva, Ligeti 

Zsombor Gábor, Nováky Erzsébet, Sándorné Kriszt Éva, Schmidt Péter, Szép Katalin, 

Szilágyi Roland, Tóth Attiláné, Tóthné Szita Klára, 

 

valamint Lamm Vanda és Kisteleki Károly.  

 

Nem tudott megjelenni: Bartha Zoltán, Hajdu Ottó, Kovács Péter. Meskó Bertalan, Rappai 

Gábor, Sáfrányné Gubik Andrea. 

. 

 
N a p i r e n d : 

 

1.) A Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság vezető tisztségviselőinek 

megválasztása 

Előterjesztő: Lamm Vanda osztályelnök 

 

2.) Javaslattétel a Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság al- és 

munkabizottságaira 

Előterjesztő: Lamm Vanda osztályelnök 

 

3.) Egyebek 

 

 

 

1.) A Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság vezető tisztségviselőinek 

megválasztása 

 

Lamm Vanda osztályelnök a szavazóképesség megállapítását követően köszöntötte a 

megjelent bizottsági tagokat, majd köszönetet mondott az előző bizottsági vezetésnek. Lamm 

Vanda ezután ismertette a napirendet, amit az ülés tagjai egyhangúan elfogadtak.  

Az osztályelnök röviden ismertette azokat a szempontokat, amelyeket a bizottság 

tagjai figyelembe vehetnek a tisztségviselők jelölésénél, majd személyi javaslatokat kért az 

üléstől. Ezt követően a bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy egy elnököt, egy társelnököt 

és egy titkárt kíván választani, majd a következő személyek kaptak jelölést a következő 

tisztségekre: 

- elnökjelölt: Sándorné Kriszt Éva 

- alelnök-jelölt: Hideg Éva 

- titkár-jelölt: Szilágyi Roland 

A jelöltek elfogadták a jelölést, majd Lamm Vanda elrendelte a szavazás megkezdését. 

A titkos szavazások eredményét Lamm Vanda ismertette az üléssel: 

A Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság érvényes és eredményes szavazáson 

bizottsági elnöknek választotta Sándorné Kriszt Évát (17 igen, 0 nem), társelnöknek Hideg 

Évát (17 igen, 0 nem), titkárnak Szilágyi Rolandot (17 igen, 0 nem). 
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2.) Javaslattétel a Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság al- és 

munkabizottságaira 

 

Lamm Vanda ismertette az üléssel, hogy a hatályos szabályok szerint a bizottságnak – a jelen 

ülésen illetve a bizottság 3 éves mandátuma alatt bármikor - lehetősége van kezdeményeznie 

al- és munkabizottságok alakítását, mely kezdeményezést a IX. osztály ülése hagy jóvá. Ezt 

követően a bizottság elnöke hívja össze az al- és munkabizottságok alakuló ülését, ahol azok 

megválasztják az elnököt és a titkárt, akiknek rendelkezniük kell MTA köztestületi tagsággal. 

Az al- és munkabizottságok munkájába egyébként bevonható olyan személy is, aki nem tagja 

az MTA köztestületének.  

A bizottság egyhangú határozattal kinyilvánította, hogy az alakuló ülésen továbbra is a 

Statisztikai- és a Jövőkutatási albizottsággal kíván működni. 

 

3.) Egyebek 

 

Az egyebek napirendi pontnál az új vezetés megköszönte az előző vezetés munkáját, majd az 

előző vezetés köszönte meg a tagság segítségét és munkáját, amivel támogatták az előző 

ciklusban munkájukat. További előterjesztés híján Lamm Vanda osztályelnök megköszönte az 

alakuló ülés résztvevőinek a munkát és 13 óra 35 perckor berekesztette az ülést. 

 

 

 

Budapest, 2017. december 18. 

 

 
 
 
 
Lamm Vanda 

       az MTA rendes tagja, osztályelnök 

        

Az emlékeztetőt készítette: Kisteleki Károly 

 

 


