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Fórum

Mórocz Béla  
(1926—2014) 

Életének 88. évében, 2014. szeptember 23-
án elhunyt Mórocz Béla gyémántdiplomás 
statisztikus. 

1926. december 16-án Gércen született. 
Egyetemi tanulmányait könyvvitel-statisztika-
tervezés szakos tanárként 1951-ben fejezte be 
a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetemen. 

Pályáját Pápán kezdte, a Pápai Közgazda-
sági Technikum statisztika tagozatán oktatott 
1951-től 1955-ig. Ezt követően 45 éven ke-
resztül a budapesti Fényes Elek Közgazdasági 
Szakközépiskolában tanított. 1959-ben, 33 
évesen lett az iskola igazgatója, s ezt a pozíciót 
töltötte be 28 éven át, egészen a nyugdíjba 
vonulásáig. Majd 2000-ig, már nyugdíjasként, 
az iskola felnőtttagozatán dolgozott.  

Az 1960-as években a statisztika tantárgy 
országos szakfelügyeletét látta el. Következe-
tességével, szakmai igényességével, tanácsai-
val nagymértékben hozzájárult a tantárgyi 
követelmények egységesítéséhez. Ez a cél 
tükröződött módszertani publikációiban és az 
általa írt tankönyvekben, feladatgyűjtemé-
nyekben is. „Általános statisztika” című tan-
könyve és feladatgyűjteménye több kiadást és 
átdolgozást élt meg. Ezeket 1960-tól 1992-ig 
használták, és a szaktanárok, diákok több 
évtizeden át az iskolatípus legjobb szakkiad-
ványainak tartották. Mórocz Béla lektorként 
részt vett az új szellemű, korszerűsített statisz-
tikai tananyag kimunkálásában is. 

Az Országos Pedagógiai Intézet a tantervi 
reformok során több esetben felkérte munka-
bizottságok vezetésére. Rendszeresen készített, 
lektorált érettségi tételsorokat, az Országos 

Szakmai Tanulmányi Versenyre feladatokat; 
tagja volt a Statisztika Versenybizottságnak, a 
Magyar Statisztikai Társaságnak és a Magyar 
Pedagógiai Társaságnak. 

Tanárként mindig arra törekedett, hogy a 
tanulók és hallgatók megértsék a statisztika 
szerepét, megfelelően értelmezzék az adatokat, 
lássák az összefüggéseket. Példamutató peda-
gógus volt, munkáját nemzedékek ismerték el. 
Sok tanítványa az ő hatására lett tanár, közülük 
többen a Fényes Elek Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában oktattak. Diákjai sikeresen sze-
repeltek az országos és fővárosi versenyeken, 
illetve kiválóan helyt álltak az érettségi vizs-
gákon. 

Mórocz Béla határozott egyénisége, széles 
körű műveltsége, céltudatossága alkalmassá 
tette arra, hogy összetartó iskolai közösséget 
építsen a nevelőkből és a mindenkori tanítvá-
nyokból. Iskolavezetőként fegyelmezett, kivá-
ló szakmai és vezetői munkájával megterem-
tette a szakmai képzés magas színvonalát, és 
országos elismerést szerzett iskolájának. 

Az általa igazgatott intézmény, melynek 
fenntartója évekig a Központi Statisztikai 
Hivatal volt, a statisztikai képzés mintaiskolá-
jaként működött. Elsőként volt olyan géppark-
ja, amely lehetővé tette, hogy országos képzé-
sek helyszíne legyen. 

Miután az iskola a Fővárosi Tanács irányí-
tása alá került, Mórocz Bélát a budapesti 
közgazdasági és kereskedelmi szakközépisko-
lák igazgatói munkaközösségének vezetőjévé 
választották. Ebben a funkciójában 15 éven 
keresztül tevékenykedett.  
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Az 1980-as évek elejétől a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem gyakorlóhe-
lyeként, a közgazdász tanárok több generáció-
jának szolgált mintaként az iskolában folyó, 
általa vezényelt szakmai és pedagógiai tevé-
kenység. 

Mórocz Béla számos fővárosi és miniszté-
riumi elismerésben részesült, megkapta a 
Munka Érdemrend ezüst fokozatát, illetve a 
Kiváló Pedagógus címet is. A Központi Sta-
tisztikai Hivatal szakmai munkájáért Fényes 
Elek Emlékérmet adományozott számára 70. 
születésnapján. A Szakszervezetek Országos 
Tanácsának elnökségétől – mivel a Pedagógu-
sok Szakszervezetében igazgatóként is dolgo-
zott – „Szakszervezeti munkáért” kitüntetést 
kapott.  

2000-ben a Magyar Köztársaság nemzeti 
kulturális örökség minisztere a pedagógusok-

nak adható legmagasabb állami elismerésben 
részesítette, Eötvös József-díjjal jutalmazta. Ez 
azoknak a kiemelkedő munkát végző óvodai, 
általános iskolai, szakiskolai, középiskolai 
pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi okta-
tóknak adományozható, akik az oktató-nevelő 
munkájuk során, életpályájukkal kifejezték 
elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás 
mellett. 

A díj átadását követően Mórocz Béla így 
fogalmazta meg ars poeticáját: 

„Én semmi különöset nem tettem, csak azt 
biztosítottam, hogy mindenki szívvel-lélekkel, 
a legjobb színvonalon igyekezzen végezni a 
munkáját.” 

Giczi Imréné,  
a Budai Középiskola igazgatóhelyettese 
E-mail: giczi@budaikozepiskola.hu 

Hírek, események 

Gallo Gueye, az Eurostat nyáron kine-
vezett társadalomstatisztikai igazgatója 
látogatott a KSH-ba 2014. december 4-én két 
munkatársa kíséretében. A delegációt Németh 
Zsolt, a hivatal társadalomstatisztikai elnökhe-
lyettese fogadta  a szakfőosztályok vezető 
munkatársaival. A megbeszélés résztvevői a 
KSH szakmai tevékenységéről, szakstatisztikai 
és módszertani fejlesztéseiről tárgyaltak. 

Az Európai Unió „European 
Neighbourhood Policy South Training 
Programme” (Európai szomszédsági politiká-
ja déli képzési programjának) keretében a 
KSH-ban került sor 2014. november 11-én és 
12-én a „Statisztikai metaadatok – bevezető 
kurzus” elnevezésű nemzetközi tanfolyamra. 
A mediterrán térség országait célzó képzésen 
tizenhét szakértő vett részt, akik számára 
Ercsey Zsófia osztályvezető, Ábry Csaba 

vezető-tanácsos, Györki Ildikó statisztikai 
főtanácsadó, Ender Éva fogalmazó, valamint 
Debreceni Hajnalka és Pelikán László főtaná-
csosok tartottak előadást.  

A Központi Statisztikai Hivatal 2014. 
november 18-án és 19-én, Visegrádon konfe-
renciát szervezett munkatársai számára. A 
rendezvényen három szekcióban hangzottak el 
előadások: 1. szekció: Módszertani újítások és 
kihívások az agrárstatisztikában (Valkó Gábor 
főosztályvezető); Lakáspiaci mutatók – mód-
szer, hasznosítás, hírverseny (Székely Judit 
osztályvezető); Hogy vagy, Magyarország? 
(Kelemen Rita tanácsos és Kincses Áron főosz-
tályvezető-helyettes); 2. szekció: Portré és 
önarckép. A KSH a felhasználók szemével – a 
KSH a mi szemünkkel (Kátainé Marosi Angéla 
statisztikai tanácsadó); Online felmérés az 
elégedettségről (Jamalia Natalie fogalmazó); 




