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Hírek, események
News, events
Kinevezés. Vukovich Gabriella, a KSH
(Központi Statisztikai Hivatal) elnöke
2019. augusztus 1-i hatállyal Kálmánczhey
Ibolyát nevezte ki az Elnöki főosztály Pályázati programok osztálya osztályvezetőjének.
Kincses Áron, a KSH Szakstatisztikai
Igazgatóságot
irányító
elnökhelyettese
2019. szeptember 1-i hatállyal Plósz Dániel
Jánost nevezte ki a Külkereskedelemstatisztikai főosztály Termék-külkereskedelmi
osztálya osztályvezetőjének.
Az ISI (International Statistical Institute –
Nemzetközi
Statisztikai
Intézet)
62. Statisztikai Világkongresszusát 2019.
augusztus 19-e és 23-a között tartották Kuala
Lumpurban. A kétévente megrendezésre kerülő globális rendezvény a nemzetközi statisztikai társadalom legjelentősebb tudományos
fóruma, melyen Vukovich Gabriella, a KSH
elnöke az ISI 2019–2021-es időszakra megválasztott alelnökeként és Tanácsának tagjaként
vett részt. A választás eredményét hivatalosan
az ISI 2019. augusztus 22-én tartott közgyűlése fogadta el; a tisztséggel járó munka a kongresszust követően kezdődik.
A rendezvényen több mint 130 országból
közel 2 500 statisztikus gyűlt össze, hogy
bemutassák és megvitassák kutatási eredményeiket, bevált gyakorlataikat a statisztika
területén, illetve annak alkalmazásaiban.
Az ülések az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) Agenda 2030 Fenntartható Fejlődési
Keretrendszerének fenntartható fejlődési céljaihoz illeszkedő témákra (emberek, jólét,

a bolygó, partnerség és béke) fókuszáltak.
Csaknem 1 500 előadó, hozzászóló, kerekasztal-résztvevő fejtette ki gondolatait a hallgatóság számára, akik ezáltal statisztikai újdonságokba, fontos kutatási és gyakorlati témákba
kaphattak bepillantást. A résztvevők emellett
jelen lehettek a Nemzetközi Statisztikai Intézetnek, társaságainak, bizottságainak, illetve
egyéb nemzetközi és regionális szervezeteknek, hálózatoknak a kísérőrendezvényein,
kurzusain, szemináriumain, adminisztratív
ülésein és kerekasztal-beszélgetésein is. Több
elismerés, köztük a 2017-ben alapított Nemzetközi Statisztikai Díj átadójára is sor került,
melyet ez alkalommal Bradley Efron amerikai
statisztikus, a Stanford Egyetem professzora
vehetett át.
A KSH elnöke a „Private Public Partnerships
to Improve Capacity to Measure SDGs”
(A köz- és magánszféra együttműködésének
szerepe a fenntartható fejlődési célok mérhetőségének javításában) című szekció felkért
vitaindítójaként kiemelte az állam és a magánszektor együttműködésében rejlő lehetőségeket, valamint hangsúlyozta, hogy a fenntartható fejlődési célok, illetve az Agenda 2030
teljesítéséhez elengedhetetlen ez a jellegű
összefogás. A résztvevők egyetértettek azzal a
gondolattal, hogy a kapacitásbővítés legfontosabb és egyben egyik legsürgetőbb területe a
felhasználók statisztikai ismereteinek fejlesztése. Vukovich Gabriella a hivatalos statisztika
lehetőségeivel és jövőbeni kihívásaival foglalkozó, „Official Statistics: Challenges and
Opportunities in NSOs and Central Banks”
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(Hivatalos statisztika: kihívások és lehetőségek
a statisztikai hivatalokban és a központi
bankokban) című szekcióülés levezető elnökeként hangsúlyozta, hogy „változás szükséges,
és a körülöttünk folyamatosan változó környezethez rugalmasan kell a nemzeti statisztikai
hivataloknak alkalmazkodniuk”. Ugyanezt
a témát más fókuszba helyezve vizsgálta
az egyik szeminárium, melyet szintén a KSH
elnöke szervezett és elnökölt. Az azon jelenlevők két fő kérdésre kerestek választ: 1. Vajon
a hivatalos statisztika alapelvei (Fundamental
Principles of Official Statistics) megfeleltethetők-e az új prioritásoknak és a hivatalos statisztikát fenyegető olyan veszélyeknek, mint
az erőforráshiány; vagy inkább meg kellene
újítani azokat? 2. Miként tud a hivatalos statisztika reagálni a megváltozott felhasználói
igényekre és az új típusú adat-előállítók által
felvetett minőségi, pontossági és adatvédelmi
kérdésekre? A 2019. évi kongresszus abban a
tekintetben is kiemelkedő jelentőségű volt,
hogy a hivatal öt munkatársa, Mújdricza
Ferenc (Módszertani főosztály), Patay Ágnes
(Ágazati statisztikai főosztály), Pécs Mária
(Módszertani főosztály), Ritzlné Kazimir
Ildikó (Nemzeti számlák főosztály), valamint
Wéber András (Népszámlálási és népesedési
statisztikai főosztály) is bemutathatta a szakterületét érintő hazai tapasztalatokat és fejlesztéseket, hozzájárulva ezzel a hivatalos statisztika
aktuális kérdéseinek megválaszolásához.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Tun Dr.
Mahathir Bin Mohamad, Malajzia miniszterelnöke, aki a plenáris nyitóülésen tartott beszédében rávilágított a statisztika egyre növekvő szerepére napjaink digitális, adatközpontú világában. A 63. Statisztikai Világkongresszust 2021. július 11-e és 15-e között rendezik majd meg Hágában.
Változás az ISI vezetésében. A 62. Statisztikai Világkongresszust követően elkezdte

munkáját az ISI új Végrehajtó Bizottsága.
A 2019 és 2021 közötti időszakban a bizottság
összetétele a következő: elnök – John Bailer
(Egyesült Államok); 2019-ben megválasztott,
de hivatalát csak 2021 után betöltő elnök –
Steve Penneck (Egyesült Királyság); alelnökök:
Vukovich Gabriella, Peter Guttorp (Egyesült
Államok), Byeong Park (Koreai Köztársaság),
Fabrizio Ruggeri (Olaszország). A Tanács tagjai
(2017-től) 2021-ig: Anil Gore (India), Ola Awad
(Palsztina), Victor Panaretos (Svájc), Natalie
Shlomo (Egyesült Királyság), Kwok Tsui (Hong
Kong), Jessica Utts (Egyesült Államok), Martina Vandebroek (Belgium), Vukovich Gabriella; 2019-től 2023-ig: Victor Alfredo Bustos
(Mexikó), Albina Chuwa (Tanzániai Egyesült
Köztársaság), Andreas Georgiou (Görögország/Egyesült Államok), Dominique Haughton
(Egyesült Államok), Kerrie Mengersen (Ausztrália), Fionn Murtagh (Egyesült Királyság),
Aurel Schubert (Ausztria), Elena Zarova
(Oroszországi Föderáció). Az intézet társaságainak 2019 és 2021 közötti elnökei: Bernoulli
Társaság – Claudia Klüppelberg (Németország);
IAOS (International Association for Official
Statistics – a Hivatalos Statisztika Nemzetközi
Társasága) – John Pullinger (Egyesült Királyság); IASC (International Association for Statistical Computing – Nemzetközi Számítógépes
Statisztikai Társaság) – Jürgen Symanzik (Egyesült Államok); IASE (International Association
for Statistical Education – Nemzetközi Statisztikaoktatási Társaság) – Joachim Engel (Németország); IASS (International Association of Survey
Statisticians – Survey Statisztikusok Nemzetközi
Társasága) – Denise Britz do Nascimento Silva
(Brazília); ISBIS (International Society for
Business and Industrial Statistics – Nemzetközi
Üzleti és Iparstatisztikai Társaság) – Fabrizio
Ruggeri (Olaszország); TIES (The International
Environmetrics
Society
–
Nemzetközi
Környezetmetriai Társaság) – Lelys Bravo (Venezuela).
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Az ország versenyképességét meghatározó két tényezőről, a hatékony államról és
az e-közigazgatásról tartott szakmai fórumot
a Magyar Közgazdasági Társaság a Budapesti
Gazdasági Egyetem Lotz-termében 2019.
július 31-én, a Magyar Nemzeti Bank
330 versenyképességi pontjának e témát érintő
javaslataihoz kapcsolódóan. A panelbeszélgetés résztvevői voltak: Domokos László,
az Állami Számvevőszék elnöke, Banai Péter
Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára, a társaság Államháztartási Szakosztályának alelnöke, Lázár János
korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter,
illetve Csath Magdolna egyetemi tanár,
a Versenyképességi Tanács tagja.
Az „Adattudomány, statisztika és vizualizáció” című konferenciára 2019. augusztus
13-a és 15-e között került sor Kyotóban a
62. Statisztikai Világkongresszus szatellitüléseként. A szakmai fórum lehetőséget teremtett a különböző tudományágakban elért legújabb eredmények és az új szakmai elgondolások megvitatására. Az eseményen elhangzott
előadások az adattudomány, a statisztika és az
adatvizualizáció gyakorlati aspektusait vizsgálták, és többek között olyan témákkal foglalkoztak, mint a gépi tanulás, a verbalizáció,
a Big Data-infrastruktúrák és -analitika.
A 28. Északi Statisztikai Ülést 2019. augusztus 26-a és 28-a között rendezték meg
Helsinkiben. Az első nap gépi tanulással,
földrajzi információs rendszerekkel, videókommunikációval és nowcastinggal („jelenre
jelzéssel”) foglalkozó kurzusokon vehettek
részt az érdeklődő statisztikusok, a következő
két nap pedig plenáris és szekcióüléseken
osztották meg egymással bevált statisztikai
gyakorlataikat, illetve legújabb eredményeiket.
A 27-ei plenáris ülést Marjo Bruun, a Finn

Statisztikai Hivatal főigazgatója nyitotta meg,
beszéde után Samuel Kaski, az Aalto Egyetem
egyetemi tanárának „Mesterséges intelligencia
és gépi tanulás a hivatalos statisztikában” című
vitaindító előadására és egy statisztikai jártassággal foglalkozó kerekasztal-beszélgetésre
került sor. A 28-ai plenáris ülésen Siim Sikkut,
az észt kormány információs igazgatója tartott
prezentációt az észt állami szektorban végrehajtott digitalizációról.
Az IFCS (International Federation of
Classification Societies – Osztályozási Társaságok Nemzetközi Szövetsége) 2019. augusztus 26-a és 29-e között tartotta éves konferenciáját Thesszalonikiben. A rendezvényhez,
amelynek a szervezők az „Adatelemzés és
racionalitás egy komplex világban” címet
adták, statisztikai kurzusok is kapcsolódtak,
ahol a résztvevők további ismereteket szerezhettek a témáról.
„Könyvtár, ami összeköt – Kárpátmedencei fiatal magyar könyvtárosok
együttműködése” címmel az Országgyűlés
elnöke kilencedik alkalommal hirdetett ösztöndíjprogramot, amely az Országgyűlési
Könyvtár szakmai felügyelete alatt a Kárpátmedencei fiatal magyar könyvtárosok közös
munkavégzését, tapasztalatcseréjét, szakmai
együttműködésének elősegítését célozza.
2019. szeptember 28-a és október 26-a között
nyolc határon túli és két magyarországi
könyvtáros kap lehetőséget arra, hogy betekintést nyerjen a teljes magyarországi könyvtári rendszer működésébe. A KSH Könyvtárt
első ízben képviselheti ösztöndíjas: Derzsy
Márk „A Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár kézirat- és térképtárának szerepe a
hazai tudományosságban és közművelődésben” című pályaművével nyerte el a jogot a
részvételre.

Statisztikai Szemle, 97. évfolyam 9. szám 897—908. oldal DOI: 10.20311/stat2019.9.hu0897

908

Fórum

A Nemzetközi Statisztikai Intézet (International Statistical Institute – ISI)
fontosabb konferenciaajánlatai
(A teljes ajánlatlista megtalálható a http//:isi.cbs.nl/calendar.htm honlapon.)
Manchester, Egyesült Királyság. 2019. október 10–11.
Európai Földrajzi és Statisztikai Fórum.
(European Forum for Geography and Statistics.)
E-mail: paulocanas@gmail.com
Honlap: www.efgs2019.uk

Valencia, Spanyolország. 2019. október
24–25.
Világkongresszus a Mesterséges Intelligenciáról és a Gépi Tanulásról. (World Congress on Artificial Intelligence and Machine
Learning.)
E-mail: info@conferenceera.com
Honlap: artificialintelligence.conferenceera.com

Heslington, Egyesült Királyság. 2019. október 25.
Egynapos SPSS-felhasználói találkozó: statisztikai kurzusok és beszélgetések. (One-day
SPSS users meeting: statistics courses and
talks.)
E-mail: peter.watson@mrc-cbu.cam.ac.uk
Honlap: www.spssusers.co.uk

Salvador, Brazília. 2019. november 18–20.
2. Statisztikai és Adattudományi Konferencia. (2nd Conference on Statistics and Data
Science.)
E-mail: paulocanas@gmail.com
Honlap: www.csds2019.ime.ufba.br

Hong Kong, Kína. 2019. december 2–5.
Az IASC-ARS (Nemzetközi Számítógépes
Statisztikai Társaság Ázsiai Regionális Szekciójának) 11. Konferenciája. (11th Conference of
the IASC-ARS [Asian Regional Section of the
International Association for Statistical Computing].)
E-mail: iasc-ars2019@hku.hk
Honlap: saasweb.hku.hk/conference/iasc-ars2019

Atlantic City, Egyesült Királyság. 2019.
december 2–6.
75. Alkalmazott Statisztikai Deming-konferencia. (75th Deming Conference on Applied
Statistics.)
E-mail: dinchen@email.unc.edu
Honlap: demingconference.org

Dhaka, Banglades. 2019. december 17–19.
Mintavételi módszertanok az SDG- (fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos) mutatók figyelemmel kísérésére. (Sampling
Methodologies for Monitoring SDG [Sustainable Development Goals] Indicators.)
Honlap: www.isrt.ac.bd/workshop

Dhaka, Banglades. 2019. december 27–29.
Nemzetközi Alkalmazott Statisztikai Konferencia, 2019. (International Conference on
Applied Statistics, 2019.)
E-mail: conference@isrt.ac.bd
Honlap: www.isrt.ac.bd/icas2019
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