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Hírek, események
Fényes Elek-díjat adományozott Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter
Vukovich Gabriellának, a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) elnökének javaslatára a statisztika továbbfejlesztése, e tudományterület művelése és hatékony gyakorlati alkalmazása terén
elért eredményei, továbbá kimagasló munkája
elismeréséül Barakonyi Anitának, az Általános
gazdaságstatisztikai adatgyűjtések főosztály
osztályvezetőjének a lakossági és gazdaságstatisztikai adatgyűjtések terén tanúsított, közel két
évtizedes kiemelkedő színvonalú alkotómunkája elismeréseként; Ercsey Zsófiának, a Módszertani főosztály ny. szakmai tanácsadójának
a statisztikai osztályozások területén végzett
több évtizedes, hazai és nemzetközi szinten is
kiemelkedő fejlesztői és oktatási tevékenysége
elismeréseként; Krasznai Andreának, a Magyar
Nemzeti Bank Statisztikai Igazgatósága vezető
statisztikai elemzőjének a statisztikai tevékenység minőségének és hatékonyságának fejlesztése, példaértékű szakmai együttműködése elismeréseként; Madarasiné Szirmai Andreának,
a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és
Számviteli Intézete intézetvezetőjének a statisztikai kultúra és a számvitel közötti összhang
megteremtése érdekében végzett újító tevékenysége, példaértékű szakmai együttműködése
elismeréseként; Páll Zsombornak, az Agrárminisztérium Agrárgazdaságért Felelős Államtitkársága agrárstatisztikai koordinátorának az
Agrárminisztérium agrárstatisztikai rendszerének modernizálásában, a két intézmény közötti
kapcsolatok előmozdításában, valamint az adatgyűjtések sikeres előkészítésében tanúsított
szakmai együttműködése elismeréseként. A díjat
2019. július 5-én Vukovich Gabriella adta át
ünnepélyes keretek között a kitüntetetteknek.
Motivációs elismerésben, írásbeli dicséretben részesítette a hivatal több munkatár-

sát Vukovich Gabriella, a KSH elnöke 2019.
július 5-én. Motivációs elismerésben (elnöki
dicséretben) részesült: Babarczy Mónika,
az Általános gazdaságstatisztikai főosztály
kormánytisztviselője az internet- és televíziószolgáltatási szakstatisztika aktuális módszertani fejlesztéséért, valamint a több szakstatisztikát is érintő, összetett EAR- (Egységes Adatfeldolgozó Rendszer) folyamatok fejlesztésének és minőségi kidolgozásának elismeréseként; Bertók Hajnalka, a Szakstatisztikák
horizontális főosztályának osztályvezetője
a KSH adatfeldolgozási tevékenységének
megújítása és egységesítése érdekében tett
évtizedes erőfeszítései elismeréseként; Bognár
Erika, a Gazdálkodási főosztály kormánytisztviselője a pénzügyi elszámolásokhoz, adatszolgáltatásokhoz (Miniszterelnökség, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Pénzügyminisztérium) és a kormányzati igazgatási jogviszonyhoz kapcsolódó feladatok kiemelkedően
magas színvonalú, körültekintéssel, példamutató szorgalommal és pontossággal történő
ellátásának elismeréseként; Damjanovich
Katalin, a Kiadói főosztály kormánytisztviselője a hivatal tájékoztatási és kommunikációs
termékeinek arculati, grafikai tervezésében
nyújtott kiemelkedő színvonalú munkája,
a KSH infografikáinak egységes arculati kialakítása, a hivatal termékportfóliójának megújítása során tanúsított példaértékű feladatellátása elismeréseként; Domonkos Ágnes, a Felhasználói kapcsolatok főosztály kormánytisztviselője az információ- és adatszolgáltatás
területén végzett többéves magas színvonalú,
példaértékű munkája elismeréseként; Fodor
Péterné, a Lakossági szolgáltatások adatgyűjtési főosztály kormánytisztviselője a haláloki
statisztika terén hosszú éveken át tanúsított
kimagasló szakmai alkotómunkája, projektaktivitása, informatikai támogatása elismerése-
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ként; Forgon Mária, a Nemzeti számlák főosztály osztályvezetője a makrogazdasági statisztika területén, különösen az input-output és
forrásfelhasználás-táblák összeállításában végzett több mint három évtizedes kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként; Kimlei Ildikó,
az Adatgyűjtési Igazgatóság kormánytisztviselője az elmúlt évtizedekben különböző területeken végzett eredményes munkája, kiemelkedő szervezőkészsége, az ELEKTRA Call
Center megújításában való proaktív közreműködése, supervisori támogatása elismeréseként; Kissné Tolnai Erika, a Mezőgazdasági
adatgyűjtések főosztály kormánytisztviselője
az adatgyűjtés területén nyújtott több mint
három évtizedes kiemelkedő teljesítménye,
a kérdőívek és az adatgyűjtést támogató programok tesztelésében végzett odaadó mentori
munkája elismeréseként; Láng Dóra, a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály osztályvezetője az új kormányzati igazgatási jogviszonyra történő átállással kapcsolatos feladatok végrehajtásában, valamint a Hivatalos
Statisztikai Szolgálat akkreditációjában nyújtott magas színvonalú munkája, a hivatal jogi
feladatainak hosszú évek óta történő precíz és
hatékony koordinációja elismeréseként; Lendvainé Nagy Barbara, az Architekturális Szolgáltatások Igazgatóságának kormánytisztviselője a szervezetfejlesztési munkacsoportban,
a projektkoordináció és a döntés-előkészítés
területén végzett magas szintű szakmai munkája elismeréseként; Mikó Ildikó, az Ágazati
statisztikai főosztály kormánytisztviselője az
ipari gyorstájékoztatók előállítása során tanúsított példaértékű hozzáállása, kimagasló szakmai munkája elismeréseként; Molnár Katalin
Evelin, az Informatikai szolgáltató főosztály
kormánytisztviselője az informatikai beszerzések, projektek koordinációjában nyújtott magas szintű szakmai munkája elismeréseként;
Pardaviné Fekete Csilla, az Általános gazdaságstatisztikai adatgyűjtések főosztály kor-

mánytisztviselője az adatgyűjtés területén
végzett közel három évtizedes kimagasló
színvonalú munkája, mentori, illetve több
adatgyűjtést is érintő eredményes szakmai
koordinációs tevékenysége elismeréseként;
Patay Ágnes, az Ágazati statisztikai főosztály
osztályvezetője a 2018. évben végrehajtott
Gyümölcsös ültetvények összeírása projektvezetői feladatának kimagasló színvonalú ellátása elismeréseként; Pintérné Grósz Dojna,
a Lakossági adatfelvételek főosztály kormánytisztviselője a több mint két évtizedes eredményes szakmai munkája, kivételes emberi helytállása, precíz, odaadó, az adatgyűjtési folyamatokat támogató feladatellátása elismeréseként; Pollák György Lászlóné, a Gazdálkodási
főosztály osztályvezetője a több mint két
évtizedes, kiemelkedő felelősségérzettel és
hivatástudattal végzett szakmai munkája elismeréseként; Szigeti Judit, a Szakstatisztikai
Igazgatóság kormánytisztviselője az igazgatóság vezetői számára nyújtott kiemelkedő színvonalú támogatása, a hivatal egyetemi és
nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében
tanúsított
feladatellátása
elismeréseként;
Szuromi Dóra, a Statisztikai koordinációs és
jogi főosztály kormánytisztviselője az OSAP
(Országos Statisztikai Adatfelvételi Program)
tervezésének átalakítását, valamint az azzal
kapcsolatos új, innovatív módszerek kialakítását támogató, kezdeményező, kiemelkedő
feladatellátása elismeréseként; Tóth Géza,
a Szakstatisztikai Igazgatóság kormánytisztviselője a Területi Statisztika folyóirat tudományos elismertségének növelése érdekében
végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként; Török Anita, az Általános
gazdaságstatisztikai adatgyűjtések főosztály
kormánytisztviselője a gazdaságstatisztikai
adatgyűjtések, különösen a kiemelt adatszolgáltatókkal való kapcsolattartás területén
hosszú évek óta végzett kiemelkedő, eredményes munkája, a székhely- és telepi adatok
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(OSAP 1846), valamint a negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés (OSAP 2236) adatelőkészítési folyamatának fejlesztésében nyújtott szakértői tevékenysége elismeréseként;
Zavagyák Andrea, a Statisztikai koordinációs
és jogi főosztály osztályvezetője a Hivatalos
Statisztikai Szolgálat tevékenységének koordinációjában, az akkreditációs eljárások sikeres
megszervezésében végzett magas szintű, példamutató munkája elismeréseként.
Vukovich Gabriella írásbeli dicséretben
részesítette 1. az Életminőség-statisztikai
főosztály és a Szakstatisztikák horizontális
főosztálya munkatársait: Berendi Zsuzsannát,
Főző Juditot, Jankura Miklóst, Kadlecsik
Rolandot, Kovács Mariettát, Mosolygó Attilát,
Őri Józsefet, Takács-Ésik Erikát, Zalánné
Olbrich Anikót, Zsámboki Katalin Ilonát az
intézményi munkaügy-statisztika megújításával kapcsolatos eredményes munkájukért, a
havi keresetstatisztikai adatgyűjtés adminisztratív forrásból származó információkkal történő kiváltása lehetőségének megteremtéséért;
2. a Szakstatisztikai Igazgatóság, az Adatgyűjtési Igazgatóság és az Architekturális Szolgáltatások Igazgatósága munkatársait: Béres Gábort,
Dénes Szilviát, Budaházy Györgyöt, Fejős
Gergelyt, Ferencz Józsefnét, Fleck Tamást,
Herpainé Lövő Beátát, Horváthné Bedő Évát,
Katzenbach Ágnest, Kerek Istvánt, Kómár
Erzsébetet, Kresz Lászlót, Krisztik Józsefet,
Nagy Marcellt, Nepp Anitát, Panyiczkiné Kucsera Gizellát, Pásztor Miklós Zsoltot, Paulusz
Károlyt, Szabó Márton Lászlót, Zóberné Váradi
Katalint a külkereskedelem-statisztikai feladatok beszervezésével kapcsolatosan végzett
tevékenységükért; 3. a KSH Adatközlők Néptáncegyüttes tagjait: Andrási Zsoltot, Árva
Katalint, Bene Mónika Ildikót, Bihari Gergelyt,
Kelemen Dávidot, Németh Esztert annak elismeréseként, hogy az együttes a KSH arculatát
színesítve, hat éve hozzájárul a hivatal hazai és
nemzetközi rendezvényeinek sikeréhez, vala-

mint műsoraival vidámságot és meghitt pillanatokat szerez az intézmény munkatársai számára
a népzene és a néptánc eszközei által; 4. a Gazdálkodási főosztály Illetmény-számfejtési osztályának munkatársait: Bettesné Sós Anitát, Bognár Erikát, Mányi Melindát, Molnár Gabriellát,
Ősz Zsuzsát, Pálfi Zsuzsannát, Sikuráné Pap
Katalin Erikát, Tulipán Lajosnét a létszámcsökkentésből, illetve a kormányzati igazgatásról
szóló törvény bevezetéséből 2018. és 2019.
években adódó jelentős többletfeladatok zökkenőmentes végrehajtásáért, valamint e feladatellátás során tanúsított szakmai hozzáértésük,
körültekintésük és szorgalmuk elismeréseként.
A KSH elnökének támogatásával, Rózsa
Dávidnak, a KSH Könyvtár főigazgatójának
jutalmában részesült a statisztikai kultúráért
végzett kiemelkedő munkája elismeréseként:
Gabnai Judit Erzsébet titkárságvezető, aki
a KSH Levéltár, majd a KSH Könyvtár munkatársaként az adminisztratív teendőkön felül két
évtizeden át példás lelkiismeretességgel és
felkészültséggel, a keletkező iratanyagok érdemi
véleményezésével segítette a mindenkori vezető
munkáját, és közreműködött több tudományos
kiadvány előkészítésében is; Kozma Zsófia
gyűjteményszervező könyvtáros, csoportvezető,
aki (2016. szeptember 1-je óta csoportvezetőként) nagy hivatástudattal és kiemelkedő szakszerűséggel végzi a KSH Könyvtár állománygyarapítási tevékenységét, ápolja az intézmény
hazai és külföldi cserekapcsolatait, illetve ezeken
túl teljeskörűen ellátja a könyvtár pályázatainak
adminisztrációs feladatait is.
Jutalom. Közszolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján 2019. május, június, illetve
július hónapban jubileumi jutalomban részesült 25 éves szolgálatért: Csáderné Erdélyi
Brigitta (Tájékoztatási Igazgatóság); 30 éves
szolgálatért: Busákné Sztrak Marianna (Általános gazdaságstatisztikai adatgyűjtések főosztály); 35 éves szolgálatért: Kimlei Ildikó
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(Adatgyűjtési Igazgatóság, Elnökhelyettesi
koordinációs osztály) és Tokaji Károlyné
(Életminőség-statisztikai főosztály); 40 éves
szolgálatért: Erdélyi-Czipri Éva (Nemzeti
számlák főosztály).
Nyolcfős dél-koreai delegáció tett tanulmányi látogatást a KSH-ban 2019. július
10-én és 11-én. A küldöttség Dél-Korea Statisztikai Hivatalának, Kulturális, Sport- és Turisztikai, illetve Kereskedelmi, Ipari és Energetikai
Minisztériumainak, valamint Chuncheon és
Suwon városok regionális kormányzati hivatalainak képviselőiből állt. A vendégek a magyar
és az európai statisztikai rendszerről, a hivatal
statisztikai adat-előállítási folyamatáról, szolgáltatásairól, minőségmenedzsmentjéről, nemzetközi kapcsolatairól, az adat-előállítást támogató
módszertanokról és architekturális keretekről,
valamint a felhasználók fő csoportjairól és
igényeik kiszolgálásának új megoldásairól
hallhattak előadásokat.
A Világgazdasági Tudományos Tanács
hetedik ülésén, 2019. június 13-án John
Komlos gazdaságtörténész, a Chicagói Egyetem

professzora tartott előadást „A trumpizmus
diadalnak gazdaságtörténete” címmel a Magyar
Tudományos Akadémián.
MTA doktora címet szerzett 2019. július
2-án Tóth Géza, a Területi Statisztika és
a Regional Statistics folyóiratok főszerkesztője, a KSH kormánytisztviselője, a Miskolci
Egyetem
Világgazdaságtan Tanszékének
habilitált egyetemi docense „Az elérhetőség
szerepe a térszerkezet társadalomföldrajzi
vizsgálatában” című értekezésével.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 51. Vándorgyűlésén Bors Anikó,
a KSH Könyvtár munkatársa vehette át „Az
év fiatal könyvtárosa” díjat az óvodások,
általános iskolások és gimnazisták számára
kidolgozott játékos könyvtárismereti, ismeretterjesztő és statisztikai adattárhasználati
programsorozatáért. Az elismerést a 35. életévüket be nem töltött könyvtárosok számára,
2001-ben alapította az egyesület az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel közösen.
Pályázat alapján, évente egy díjat és egy
különdíjat osztanak ki.
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