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előadása színesítette, aki a kutatószobában
hozzáférhető adatok felhasználásával készült
kutatási eredményeiről számolt be a közönségnek. Dr. Németh Zsolt a rendezvény zárásaként röviden értékelte a felhasználói fórumsorozatot, és megköszönte a meghívottak rész-

vételét, valamint a munkatársaknak a kiváló
előadásokat.
Keszler Ágnes,
a KSH osztályvezetője
E-mail: Agnes.Keszler@ksh.hu

Hírek, események
Kinevezés. Fülöp Ágnes, a KSH Könyvtár
főigazgatója 2013. május 1-jei hatállyal Rózsa
Dávidot a könyvtár osztályvezetőjének nevezte ki.
„A statisztika nemzetközi éve, 2013”
(Statistics2013) elnevezésű világméretű kezdeményezést, melyet az Amerikai Statisztikai
Társaság, a Nemzetközi Statisztikai Intézet
((ISI) és a Bernoulli Társaság), a Matematikai
Statisztikai Intézet, a Királyi Statisztikai Társaság, illetve a Nemzetközi Biometriai Társaság hívott életre, közel 2000 szervezet támogatja. Ennek keretében az ISI felkérte a nemzeti statisztikai hivatalokat és a statisztikai társaságokat, hogy széles körű társadalmi összefogással ünnepeljék meg a statisztika nemzetközi évét. A Központi Statisztikai Hivatal a
Magyar Statisztikai Társasággal együttműködve hívja fel különféle programokkal a figyelmet egyrészt a statisztika fontosságára, másrészt arra, hogy a statisztika miként tudja segíteni a globális kihívásokra adandó válaszok
kidolgozását. Olvasóink a statisztika nemzetközi évéről a www.statistics2013.org honlapon
kaphatnak információt.
Az Európai Statisztikai Rendszer (ESR)
tagjai és a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) tagjai közötti együttműködésre
irányuló egyetértési megállapodást (Memorandum of Understanding) írtak alá 2013. április 22-én. Az ESR és a KBER eddig is szoros
együttműködést folytatott az európai statiszti-

kákról szóló rendelet alapján az adatszolgáltatási teher mérséklése és az európai statisztikák
előállításához szükséges koherencia biztosítása
érdekében.
Az új megállapodás fő célja a kölcsönös
együttműködés növelése az ESR és a KBER
mint európai statisztikákat előállító szervezetek
között. E cél megvalósításához stratégiai és operatív együttműködés egyaránt szükséges. A stratégiai összefogás érdekében létre kell hozni az
Európai Statisztikai Fórumot. A Fórum biztosítja az ESR és a KBER statisztikai tevékenységére vonatkozó információk cseréjét, tárgyal a
prioritások kijelöléséről és tanácsot ad a két
rendszer számára a következő kérdésekben: 1.
az ESR és a KBER statisztikai munkaprogramjainak tartalma és konzisztenciája, javaslattétel a
programok jobb koordinációja céljából; 2. az
európai statisztika lehetséges jövőbeli kihívásai
és a középtávú stratégiai nézetek, illetve akciók;
3. az ESR és a KBER közötti együttműködés
prioritást élvező kérdései.
Az együttműködési megállapodásban leírt
koordinációs tevékenységek mellett az ESR és
a KBER együtt kell, hogy működjön független
technikai ajánlások továbbításában az Európai
Bizottság (Eurostat) felé a túlzott hiány esetén
követendő eljárással kapcsolatos statisztikákra
vonatkozó ügyekben. Ebben a témában a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg- statisztikákkal foglalkozó bizottság (Committee on
Monetary, Financial and Balance of Payments
Statistics – CMFB) ad tanácsot a vonatkozó
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jogi bázis és a bizottság által bevezetett szigorú eljárások alapján.
Az Eurostat társadalomstatisztikai igazgatója, Eduardo Barredo-Capelot 2013. május
8-án tett látogatást a KSH-ban, hogy megismerkedjen a hivatalban folyó munkával, a magyar tapasztalatokkal, fejlesztésekkel, a hivatal
vezető szakértőivel, illetve első kézből adjon
információt az Európai Bizottság (Eurostat)
társadalomstatisztika területén tervezett fejlesztéseiről. A vendéget dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke fogadta, a vele folytatott tárgyalást dr. Németh Zsolt társadalomstatisztikai
elnökhelyettes vezette. Szakértői előadást tartott Janák Katalin főosztályvezető, Németh
Eszter főosztályvezető-helyettes, Dickmann
Ádám tanácsos, Szabó Péter főosztályvezető,
Mag Kornélia osztályvezető, Vereczkei Zoltán
mb. főosztályvezető és Kovács Marcell osztályvezető.
A Török Statisztikai Hivatal elnökhelyettese és egyes részlegeinek vezetői folytattak konzultációt hivatalunkban a mezőgazdasági összeírásról 2013. április 29-én és 30-án,
akiket dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke
is fogadott. A magyar fél részéről a tárgyalások vezetője dr. Laczka Éva gazdaságstatisztikai elnökhelyettes volt. A vendégek szakértői
előadásokat hallhattak, amit Valkó Gábor főosztályvezető, Lengyel György főosztályvezető-helyettes, Tóth Péter vezető tanácsos,
Szemán Zsuzsanna vezető főtanácsos és Patay
Ágnes statisztikai tanácsadó tartott.
Enrico Giovannini, az Olasz Statisztikai
Hivatal (Istat) eddigi elnöke lett az új olasz
kormány munkaügyi és jóléti minisztere.
Első díjat nyert a KSH „That is What
We Are” (Ezek vagyunk mi) című videofilmje a nem angol nyelvű pályaművek kategóriájában „A statisztika nemzetközi éve,

2013” alkalmából hirdetett nemzetközi versenyen. A statisztika népszerűsítésére hivatott
rövid, legfeljebb négyperces videofilmekre
2013. januárban írtak ki nemzetközi pályázatot
a Wiley–Blackwell tudományos, műszaki és
orvosi kiadó támogatásával.
Ünnepi üléssel vette kezdetét a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) 184. közgyűlése, melyen dr. Pálinkás József, az MTA
elnöke nyitóbeszédében 2012-t a megújítás, a
lehetőségek és a fejlesztések évének nevezte.
Az elmúlt esztendőben az Akadémia élt az új
szervezeti keretek, a növekvő források, az integrált szemléletű infrastrukturális fejlesztések
lehetőségével, és ezzel megalapozta, hogy a
megkezdett átalakulás 2013-ban is folytatódhasson, 2014 pedig már a kimagasló eredmények éve lehessen. Dr. Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjében elismeréssel szólt a
szerkezetében és lehetőségeiben megújított
Akadémia eredményeiről. A nagyszabású akadémiai kutatóközponti beruházásokra utalva
megerősítette, hogy a kormányzat biztosítja az
MTA munkájának feltételeit.
A 2013. évi LVII. törvény A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról és a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelet
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.)
Korm. rendelet módosításáról 2013. május 31én lépett hatályba.
A Piackutatók Magyarországi Szövetségének (PMSZ) felkérésére társadalomstatisztikai felhasználói fórumot tartott a Központi Statisztikai Hivatal 2013. május 28-án, az Adina
Hotelben. A KSH társadalomstatisztikai főosztályainak munkatársai dr. Németh Zsolt elnökhelyettes vezetésével ez alkalommal a piackutatók számára nyújtottak betekintést a hivatal társadalomstatisztikai adatbázisaiba. Az előadók
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ismertették az adatok előállításához végzett
rendszeres lakossági adatfelvételeket, valamint
az adatok felhasználási lehetőségeit is.
A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézete 2013. május 9-én
kutatói értekezletet tartott a hivatal Árvay Jánostermében „A születési súly- és születési hosszstandardtól a születéskori tápláltság-fejlettség
mátrixig” címmel, melynek előadója dr. Joubert
Kálmán tudományos munkatárs volt.
Diákok látogattak a KSH-ba. A Budapesti Gazdasági Főiskola statisztikus-elemző
szakos hallgatóinak 2013. április 25-én Antoni
Simon Soma, a KSH osztályvezetője a hivatal
kutatószobáját, illetve tájékoztatási adatbázisának használatát mutatta be, majd Lindnerné
dr. Eperjesi Erzsébet főosztályvezető-helyettes
„Munkaerőpiac a munkaügy-statisztika tükrében” címmel tartott előadást. A szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 11. és
12. osztályos matematika-informatika fakultációs tanulói 2013. május 24-én ismerhették
meg a hivatal rövid történetét, épületét, a kuta-

tószobát és a tájékoztatási adatbázis használatát, illetve Schádné Rózsár Ilona vezető főtanácsos, Holka László vezető főtanácsos és
Antoni Simon Soma osztályvezető előadását
hallhatták. A rendezvényeket „A statisztika
nemzetközi éve, 2013” programsorozat részeként szervezte a hivatal.
Halálozás. Rövid, súlyos betegség után
2013. május 21-én elhunyt Tűű Lászlóné, a
KSH ny. osztályvezetője. Az elismert szakember 1985. évi nyugdíjba vonulását követően
sem szakadt el a hivatali munkától, részt vett a
Nemzetközi Statisztikai Intézet tagjaként annak ülésszakain, a Magyar Statisztikai Társaság és szakosztályainak rendezvényein. 1988ban munkáját Fényes Elek Emlékéremmel jutalmazták. Tűű Lászlóné a Statisztikai Szemlét
is megtisztelte könyv- és cikkismertetőivel. A
2010-ben vele készült interjút folyóiratunk 88.
évf. 12. sz. 1249–1255. oldalán olvashatják.
(http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2010/2
010_12/2010_12_1249.pdf)
A következő számunkban olvashatnak
nekrológot az elhunytról.

A Nemzetközi Statisztikai Intézet (International Statistical Institute – ISI)
fontosabb konferenciaajánlatai
(A teljes ajánlatlista megtalálható a http//:isi.cbs.nl/calendar.htm honlapon.)
Lodz, Lengyelország. 2013. szeptember
23–25.
Második nemzetközi informatikai és alkalmazási konferencia. (Second International
Conference on Informatics and Applications.)
E-mail: icia@sdiwc.net
Honlap: sdiwc.net/conferences/2013/icia2013/

Vorau, Ausztria. 2013. szeptember 23–
27.
A Nemzetközi Statisztikai Számítási Társaság R-nyelvvel foglalkozó nyári iskolája.

(Summer School on R of the International
Association for Statistical Computing.)
Telefon: (+43) 1 58801 10733
Fax: (+43) 1 58801 10799
E-mail: P.Filzmoser@tuwien.ac.at
Honlap: rsummer.data-analysis.at

München, Németország. 2013. szeptember
23–24.
A CEQURA (Mennyiségi Kockázatelemzési Központ) 4. konferenciája a pénzügyi és
biztosítási kockázatkezelés újdonságairól. (The
4th CEQURA (Center for Quantitative Risk
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Analysis) Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management.)
Kapcsolat: Martina Brunner
Telefon: (+49) (0) 89 21 80 - 32 24
Fax: (+49) (0) 89 21 80 - 50 44
E-mail: riskconference@cequra.lmu.de
Honlap: www.cequra.uni-muenchen.de/
conference2013

Mt. Pleasant, Egyesült Államok. 2013. október 10–12.
Nemzetközi konferencia a statisztikai eloszlásokról és alkalmazásaikról. (International
Conference on Statistical Distributions and
Applications.)
Kapcsolat: Felix Famoye
Telefon: (+1)-(989)774-5497
E-mail: felix.famoye@cmich.edu
Honlap: people.cst.cmich.edu/lee1c/icosda/

Ottawa, Kanada. 2013. október 15–18.
2013. évi Nemzetközi Módszertani Szimpózium. (2013 International Methodology
Symposium.)
E-mail: symposium2013@statcan.gc.ca

Rio de Janeiro, Brazília. 2013. október
23–25.
Hatodik Nemzetközi Mezőgazdasági Statisztikai Konferencia. (Sixth International
Conference on Agricultural Statistics.)
Honlap: http://eventos.ibge.gov.br/icas2013,
www.fao.org/economic/ess/ess-events/ess-icas/en/

Ottawa, Kanada. 2013. október 28–30.
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
(UNECE) és az Eurostat közös műhelykonferenciája a statisztikai adatok védelméről. (Joint
UNECE
(United
Nations
Economic
Commission for Europe) /Eurostat Work
Session on Statistical Data Confidentiality.)
E-mail: http://www.unece.org/stats/documents/
2013.10.confidentiality.html

Tunis, Hammamet, Tunézia. 2013. október
28. – november 9.
„Lévy-folyamatok és önhasonlóság” konferencia. (Lévy Processes and Self-similarity
Conference.)
E-mail: http://levy-autosimilarity-tunis2013.
math.cnrs.fr/index.html
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