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Hírek, események 

Jutalom. Közszolgálati jogviszonyban töl-
tött ideje alapján jubileumi jutalomban része-
sült 2012. december hónapban 30 éves szolgá-
latért: Hegyiné Nagy Ágnes (Pécsi főosztály) 
és Pototzky Róbertné (Gazdaságstatisztikai el-
nökhelyettesi titkárság); 35 éves szolgálatért: 
Sárosi Annamária (Népesedési és szociális 
védelmi statisztikai főosztály). 

 
Megbízás. Dr. Nemes Erzsébet, a KSH 

Könyvtár főigazgatója 2012. december 6-án 
Rózsa Dávidot tudományos titkári feladattal 
bízta meg.  

 
A Magyar Tudományos Akadémia Sta-

tisztika és Jövőkutatási Tudományos Bi-
zottság Statisztikai Tudományos Albizottsága 
és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtu-
dományi Karának Gazdaságmódszertani Inté-
zete 2012. december 7-én szakmai vitaülést 
tartott a PTE Közgazdaságtudományi Karának 
tanácstermében. A rendezvényen Kehl Dániel 
és Várpalotai Viktor „Gibbs mintavételi tech-
nikák a bayesi modellekben” című műhelyta-
nulmányának, valamint Abaligeti Gallusz 
„Klasszikus oksági fogalmak elméleti háttere” 
című kutatási beszámolójának vitájára került 
sor. Emellett beszélgetés folyt Rappai Gábor 
és Várpalotai Viktor „Az okság intenzitásának 
mérése változó paraméterű modellekben” 
címmel készülő tanulmányának koncepcioná-
lis kérdéseiről is. A szervezők szerint a sikeres 
rendezvény egy szakmai műhelymunka kezde-
te lehet, és a sorozat folytatását tervezik. 

 
Az MST Gazdaságstatisztikai Szakosz-

tálya 2012. december 10-én szakmai rendez-
vényt szervezett „Újdonságok a termelési té-
nyezők mérésében” címmel a KSH Árvay Já-
nos-termében. Az ülés előadásai a következők 

voltak:  „Tőkemérés és termelékenység” (dr. 
Hüttl Antónia, a Budapesti Corvinus Egyetem 
magántanára), illetve „A potenciális GDP fo-
galma és mérése” (dr. Várpalotai Viktor, az  
MNB vezető közgazdasági elemzője). 

 
A macedón statisztikai hivatal két, társa-

dalomstatisztikai és informatikai területekért 
felelős vezető statisztikusa 2012. december 12-
én és 13-án kétnapos konzultációt folytatott a 
KSH-ban „minőségstatisztika” témában. A 
tárgyalásokat dr. Laczka Éva, a hivatal gazda-
ságstatisztikai elnökhelyettese vezette, a szak-
értői előadásokat a Módszertani, a Népszámlá-
lási, a Vidékfejlesztési, mezőgazdasági és kör-
nyezeti statisztikai, a Vállalkozásstatisztikai, a 
Központi adatgyűjtő, a Nemzeti számlák, va-
lamint az Informatikai főosztályok munkatár-
sai tartották. 

 
Hosszú távú együttműködési megálla-

podás jött létre a Miskolci Egyetem Gazdaság-
tudományi Kara (GTK) és a KSH között a sta-
tisztikai kultúra terjesztése, illetve adathaszná-
lat céljából 2012. november 30-án. Az egye-
tem oktatási és kutatási tevékenységében tá-
maszkodik majd a hivatal adatbázisára.   

Ha a szerződő felek részéről igény merül 
fel, közös kutatási programokat dolgoznak ki 
és hajtanak végre, valamint együtt vesznek 
részt a szakmai profiljukba vágó pályázatokon. 
A KSH publikációs lehetőséget biztosít azok-
nak a megfelelő minőségű tanulmányoknak, 
elemzéseknek, amelyek a hivatal adatbázisá-
nak igénybevételével készülnek, míg a GTK 
közli a KSH munkatársainak munkáit. 

A megállapodás értelmében az egyetem 
megismerteti a hivatal rendszereivel a Nem-
zetközi gazdálkodás alapképzés, a Regionális 
és környezeti gazdaságtan mesterképzés, to-
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vábbá a PhD-képzés hallgatóit, ugyanakkor 
támogatja a KSH munkatársainak doktori fo-
kozatszerzési, illetve habilitációs törekvéseit. 
A hivatal ugyanakkor lehetővé teszi az egye-
tem hallgatói részére az adott képzési formá-
ban előírt gyakorlat megszerzését öthetes idő-
tartamra. 

Az együttműködési megállapodást a Mis-
kolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara ne-
vében dr. Patkó Gyula rektor, a Központi Sta-
tisztikai Hivatal részéről dr. Vukovich Gabriel-
la elnök írta alá. 

 
Kutatási és oktatási együttműködési 

megállapodást írt alá a KSH képviseletében 
2012. december 4-én dr. Németh Zsolt társada-
lomstatisztikai elnökhelyettes a Szegedi Tu-
dományegyetem általános rektorhelyettesével, 

dr. Rácz Bélával a hivatal Szegedi főosztályán 
a nagy érdeklődés mellett megtartott társa-
dalomstatisztikai felhasználói fórum kereté-
ben. 

 
Halálhír. 76 éves korában elhunyt Hor-

váth Piroska, a modern magyar pénzügyi sta-
tisztika egyik meghatározó egyénisége. Az el-
ismert szakember közgazdaság-tudományi 
egyetemi tanulmányait követően a KSH-ban 
dolgozott, ahol az 1970-es és 1980-as években 
fontos szerepet játszott a nemzetközi normák-
nak megfelelő statisztikai rendszer létrehozá-
sában.1989-től nyugdíjba vonulásáig előbb a 
Magyar Nemzeti Bank Pénzpolitikai főosztá-
lyát vezette, később a bank ügyvezető igazga-
tójaként és igazgatósági tagjaként aktív szerep-
lője volt a monetáris politika alakításának. 

A Nemzetközi Statisztikai Intézet (International Statistical Institute – ISI)  
fontosabb konferenciaajánlatai 

(A teljes ajánlatlista megtalálható a http//:isi.cbs.nl/calendar honlapon.) 

Athén, Görögország. 2013. május 23–24. 
„Mennyiségi és minőségi módszerek a 

kögazdaság- és közigazgatás-tudományokban” 
3. nemzetközi konferencia. (3rd International 
Conference “Quantitative and Qualitative 
Methodologies in the Economic and Adminis-
trative Sciences”.) 

Információ: Christos Frangos professzor 
Telefon: +302102833756 
Fax: +302102833756 
E-mail: cfragos@teiath.gr 
Honlap: 

http://users.teiath.gr/cfragos/index_files/Page1327.ht
m, http://goo.gl/XEYCV 

 
Moszkva, Oroszország. 2013. május 23–24. 
„Az orosz statisztika modernizációjának 

20 éve: tapasztalatok és kilátások” nemzetközi  
konferencia. (International Conference “20 

years of Russian statistics’ modernization: ex-
perience and perspectives”.) 

Információ: Kate Nikulina 39/1, Myasnitskaya 
Str. 107450, Moscow, Russian Federation 

Telefon: +7 (495) 632-91-26 
Fax: +7 (495) 607-49-27 
E-mail: epnikulina@gks.ru 
 
Edmonton, Kanada. 2013. május 26–29. 
A Kanadai Statisztikai Társaság 41., éves 

ülése. (The 41st Annual Meeting of the 
Statistical Society of Canada.) 

Információ: Rhonda Rosychuk 
Telefon: (780) 492-0318 
Fax: (780) 248-5625 
E-mail: ssc2013@ssc.ca 
Honlap: www.ssc.ca 
 
Tomar, Portugália. 2013. május 30. – jú-

nius 1. 
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A Nemzetközi Statisztikai Intézet Kocká-
zatelemzési Bizottságának ülése. (ISI Commit-
tee on Risk Analysis meeting.) 

Honlap: http://www.isi-web.org/sections/44-
com/com/126 

 
Vorau, Ausztria. 2013. június 3–7. 
Ötödik Nemzetközi Kompozitadat-

elemzési Műhelykonferencia. (Fifth Interna-
tional Workshop on Compositional Data 
Analysis.) 

Információ: Peter Filzmoser 
Telefon: +43 1 58801 10733 
Fax: +43 1 58801 10799 
E-mail: codawork2013@gmail.com 
Honlap: www.codawork2013.com 
 
Milánó, Olaszország. 2013. június 6–8. 
8. műhelykonferencia a bayesi következte-

tésről a sztochasztikus folyamatokban. (8th 
Workshop on Bayesian Inference in Stochastic 
Processes.) 

Információ: Antonio Pievatolo és Fabrizio 
Ruggeri 

Telefon: +43 1 58801 10733 
 

Fax: +43 1 58801 10799 
E-mail: bisp8@mi.imati.cnr.it  
Honlap: 

www.mi.imati.cnr.it/conferences/BISP8/ 
 
Stockholm, Svédország. 2013. június 10–12. 
4. Észak-baltikumi Biometriai Konferen-

cia. (4th Nordic-Baltic Biometric Conference.) 
Információ: Marie Jansson 
Telefon: +46 8 52486150 
Fax: +46 8 314975 
E-mail: Marie.Jansson@ki.se 
Honlap: nbbc13.org 
 
Anchorage, Alaszka. 2013. június 10–14. 
A Nemzetközi Környezetmetriai Társaság 

23., éves konferenciája. (23nd Annual Conference 
of the International Environmetrics Society.) 

Honlap: www.environmetrics.org 
 
Amszterdam, Hollandia. 2013. június 10–14. 
9. konferencia a nemparaméteres bayesi 

módszerekről. (9th Conference on Bayesian 
Nonparametrics.) 

Honlap: www.bnp9.win.tue.nl 

 
 
 

 




