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EMLÉKEZTETŐ 
 

az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága  
Statisztikai Tudományos Albizottságának (MTA STAB) 

2018. február 20-án  
tartott általános üléséről 

 
 
Az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága (SJTB) Statisztikai 
Tudományos Albizottsága (MTA STAB) 2018. február 20-án általános ülést tartott az 
alábbi napirend szerint: 
 

1. Beszámoló az előző elnökség munkájáról 
Előterjesztő: Sándorné Kriszt Éva 

2. A statisztika alkalmazása, oktatása jogtudományi területeken 
Előterjesztő: Katona Tamás 

3. Tagtársak bemutatkozó előadása 
Előterjesztő: Gyémánt Richárd 

4. Új elnökség megválasztása 
5. A 2018. évi munkaterv 

Előterjesztő: Kovács Péter 
 
A tanácskozást Sándorné Kriszt Éva nyitotta meg. Az ülés elején lehetőség volt a napirendhez 
észrevételt tenni. Változtatási javaslat nem érkezett, így az ülés az előre meghirdetett napirend 
szerinti tartalomban, de a napirendek sorrendjében történt változtatással került levezetésre. 
 
Tekintve, hogy – összhangban az akadémiai tudományos bizottságok vezetőinek választási 
rendjével és szabályaival – az általános ülés keretében történt az új MTA STAB elnökségének 
megválasztása is, a szervezési feladatokra tekintettel az elnökségi beszámolót az új elnökség 
megválasztásának teendői követték; a többi napirendet ezt követően tárgyalta az albizottság. 
  
1. napirend: Beszámoló az előző elnökség munkájáról  
 
Első napirendi pontként a mandátum lejárta miatt leköszönő MTA STAB vezetőség nevében 
Sándorné Kriszt Éva tartott beszámolót a 2017. évről. A beszámolóban Sándorné Kriszt Éva 
kiemelte, hogy: 
 

 az albizottság 2017-ben 4 ülést tartott, melyeken olyan kiemelt témákat tárgyalt, mint 
a mezőgazdasági statisztika mintavételi kérdései, a 2016. évi mikrocenzus, a 
hálózatkutatás, a meteorológiában alkalmazott statisztikai megoldások és a statisztika 
nemzetközi színtere; 
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 2017-ben 4 új taggal bővült az albizottság és 2017-ben is folytatódtak a tagtársak 
bemutatkozó előadásai. 

 
A 2017. évről szóló beszámoló lehetőséget teremtett az MTA STAB elnökség vezetése alatt 
az elmúlt 3 évben végzett tevékenységről szóló tapasztalatok összegzésére is. Ennek 
keretében Sándorné Kriszt Éva kiemelte, hogy: 
 

 a hároméves munkaprogram két elemből áll: az MTA STAB által tervezett általános 
ülések tervéből és a speciális ülések tervéből; 

 a hároméves munkaprogram keretében a legtöbb téma az albizottsági ülések során 
napirenden volt; a kimaradt témák ötletet adhatnak az MTA STAB következő 3 éves 
munkaprogramjának összeállításához is; 

 az albizottsági munkával kapcsolatban fejlesztendőként emelte ki a MTA STAB 
munkája láthatóságának javítását, valamint a tagok aktivitását. 

 
4. napirend: Új elnökség megválasztása  
 
Az MTA STAB vezetés mandátumának lejárta miatt a napirenden kiemelt szerepet töltött be 
az albizottság elnökségének tisztújítása. A választások előkészítésére az SJTB vezetése Jelölő 
Bizottságot kért fel, melynek tagjai: Pukli Péter, Szilágyi Roland és Besenyei Lajos. A Jelölő 
Bizottság – az immáron szokásos, az elmúlt évek során jól bevált metodikát alkalmazva – úgy 
döntött, hogy egy előzetes (nulladik) jelölt listát állít fel (részben személyes, részben 
kollégáktól kért vélemények alapján) és küld ki az MTA STAB tagjainak. A kiküldött listában 
a Jelölő Bizottság azzal a kérdéssel fordult a tagokhoz, hogy egyrészt elfogadhatónak tartja-e 
a tagság, hogy a Jelölő Bizottság által javasolt személyek felkerüljenek az ülésen 
előterjesztendő jelölt listára, másrészt kérte a tagtársak kiegészítő, további javaslatait is, 
amennyiben újabb nevek merülnek fel. 
 
A Jelölő Bizottság 2018. február 13-án az MTA STAB tagoknak kiküldött jelölt listájában az 
alábbi kollégákat javasolta az új MTA STAB elnökségbe: 
 

 Elnök: Dr. Kovács Péter, az MTA STAB két cikluson keresztüli titkára, a Szegedi 
Tudományegyetem dékánja, tanszékvezető. 

 Elnökhelyettes: Dr. Lakatos Judit, a KSH főtanácsosa, a korábbi (még önálló) 
Statisztikai Tudományos Bizottság titkára. 

 Titkár: Vereczkei Zoltán, a KSH Módszertani főosztályának vezetője. 

A Jelölő Bizottság felkérte a tagokat, hogy küldjenek visszajelzést, hogy egyetértenek-e a 
jelölésekkel, illetve jelezzék kiegészítő javaslatukat. A visszajelzések keretében 17 vélemény 
érkezett, melynek keretében nem érkezett újabb jelölés. Sándorné Kriszt Éva a Statisztikai és 
Jövőkutatási Tudományos Bizottság újonnan megválasztott elnökeként újabb vezetési ciklust 
az MTA STAB-ban nem vállalt. 
 
Az albizottság ülésén is lehetőség volt még újabb jelöléseket leadni; az ülésen nem került sor 
újabb jelölésekre. Sándorné Kriszt Éva felkérte Besenyei Lajost a tisztújítással kapcsolatos 
elnöki teendők ellátására és az MTA STAB jelenlévő tagjainak köréből felkérte a 
szavazatszámláló bizottság tagjait. 
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Ezt követően Besenyei Lajos elrendelte a szavazás megkezdését, mely – a személyi 
kérdéseknél általában szokásos módon – titkosított formában, szavazólapok alapján történt. 
 
Az albizottsági ülésen 21 szavazat leadására került sor. Az MTA STAB érvényes és 
eredményes szavazáson albizottsági elnöknek választotta Dr. Kovács Pétert (20 igen, 0 nem, 
1 tartózkodás), albizottsági elnökhelyettesnek Dr. Lakatos Juditot (19 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás), albizottsági titkárnak pedig Vereczkei Zoltánt (20 igen, 0 nem, 1 tartózkodás). 
 
3. napirend: Tagtársak bemutatkozó előadása: Gyémánt Richárd 
 
A napirend keretében Gyémánt Richárd tagtársunk a „Fejezetek a határon túli magyarság 
demográfiai sajátosságai, valamint a történelmi Magyarország népesedéstörténetének 
témaköréből” tartott bemutatkozó előadást. 
 
2. napirend: A statisztika alkalmazása, oktatása jogtudományi területeken 
 
A napirend keretében Katona Tamás tartott tájékoztató jellegű beszámolót a jelentősen 
megváltozott/megváltozó jogászképzéssel kapcsolatban. Külön kiemelésre került, hogy a 
jogászképzésben jelentősen lecsökkent a statisztikaoktatás. A jelenlévők egyetértettek, hogy 
fontos önálló téma lenne akár későbbi ülésekhez a komplex oktatási helyzetkép áttekintése és 
külön napirendenként tárgyalni a témát a jövőben. 
 
5. napirend: A 2018. évi munkaterv  
 
A napirend keretében Kovács Péter, az MTA STAB újonnan megválasztott elnöke jelezte a 
tagtársak felé, hogy az új 3 éves munkaterv, valamint a 2018. évi munkaterv formálódóban 
van. Néhány kiemelt tartalmi elem, várható téma: 
 

 2018-ban tárgyalni fogja az MTA STAB az új EU adatvédelmi rendelet (GDPR) 
témáját; 

 a következő időszakban is folytatódni fognak az MTA STAB tagtársak bemutatkozó 
előadásai; 

 2018 őszén a Gazdaságmodellezési Társasággal közösen kerül várhatóan 
megrendezésre a háztartások vagyonfelmérése téma; 

 2018 novemberében a Magyar Tudomány Ünnepének keretében az MTA Statisztikai 
és Jövőkutatási Tudományos Bizottságával (SJTB) közös rendezvény van előkészítés 
alatt; 

 2018 decemberében fiatal statisztikus bemutatkozásának tervez lehetőséget adni az 
MTA STAB. 

 
Az MTA STAB soron következő ülésére várhatóan 2018 májusában kerül sor, melynek fő 
témája az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete (GDPR) lesz.  
 
Budapest, 2018. március 19.              
             Kovács Péter 

STAB elnök 
Az emlékeztetőt készítette:  
Vereczkei Zoltán, STAB titkár 


