Péter György Statisztikai Alapítvány

Közgyűlési beszámoló az Alapítvány tevékenységéről, 2020
Az Alapítványnak – alapító okirata szerint – tevékenységéről a Választmánynak kell beszámolnia, de az Elnökség úgy döntött, hogy ezúttal – mivel tevékenysége kevéssé ismert – a
Közgyűlést is megtiszteli azzal, hogy tájékoztatja az Alapítvány helyzetéről.
Az Alapítvány névadója Péter György 1969-ben bekövetkezett haláláig, húsz éven át volt a
Hivatal elnöke és a II. világháború utáni időszak – az 1950-es, 1960-as évek – gazdasági reformtörekvéseinek egyik első megfogalmazója.
Az Alapítványt 2003-ban hívta életre néhai dr. Nyitrai Ferencné, a KSH korábbi elnöke, dr.
Ormai László, a KSH korábbi főosztályvezetője és a Magyar Statisztikai Társaság. Az alapítók közül Nyitrai Ferencné azóta elhunyt.

Az Alapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségét 2013 ősze óta dr. Herman Sándor, a Pécsi
Tudományegyetem docens emeritusa, titkári teendőit dr. Probáld Ákos, a Központi Statisztikai Hivatal nyugalmazott főosztályvezetője látja el. A kuratórium további tagjai dr. Herczeg
András, a KSH nyugalmazott főtanácsadója és Novák Zoltán, a KSH nyugalmazott területi
igazgatója.
Ahogyan azt a Statisztikai Szemle 2014. novemberi számában a kuratórium közzé is tette,
az Alapítvány célja – az Alapító Okiratban foglaltak szellemében, a 2003. évi alapítók
szándékának megfelelően – azoknak a kiemelkedő eredményeket elérő fiatal, 35 év alatti
statisztikus generáció sikeres életpályájára segítése, támogatása, akiknek munkája jelentősen elősegítheti a statisztikai elmélet és gyakorlat fejlődését, vagy tudományos, oktatási
tevékenységük kiemelkedő színvonalú.

A támogatás formája lehet pályázat kihirdetése
–

hazai és nemzetközi szervezetek (elsősorban a Magyar Statisztikai Társaság, a
Magyar Közgazdasági Társaság, Gazdaságmodellezési Társaság, Bernoulli Társaság, Eurostat, Nemzetközi Statisztikai Intézet (ISI) stb.) statisztikai tematikájú kon-

–
–

ferenciáin való részvétel – részvételi díjak, szállásdíjak, közlekedési jegyek, finanszírozásával – támogatására;
a tudományos igényű kutatói tevékenységet, az egyetemek, főiskolák posztgraduális képzésében, doktori iskoláiban való részvétel ösztöndíjjal való segítésére.
Ezen kívül

az Alapítvány tervezte, hogy minden páros évben, a Hivatalos Statisztikai Szolgálat intézményeinek, a statisztika oktatásával foglalkozó oktatási intézmények, a társadalom- és
gazdaságkutató műhelyek jelölése alapján
„Prima Statistica”
díjjal kívánja elismerni a statisztikai kultúra terjesztése és művelése terén elért kiemelkedő
teljesítményeket.
A fenti célok megvalósítására - az Alapítvány pillanatnyi szerény pénzügyi helyzete miatt csak
nagyon szerény mértékben kerülhetett sor. Az Alapítvány vagyona ma mindössze 1,1 millió
forint, amelyből azonban 800 ezer forint olyan lekötetlen vagyon (törzstőke), aminek kamatai nyújtanának fedezetet a különböző támogatásokra.
Az Alapítvány adományokban,alapítása óta nem részesült.
Az Alapítvány a 2003-as alapítását követően néhány évig döntően a Hivatal fiatal munkatársait díjazta, ám működését 2008–2013 között gyakorlatilag szüneteltette.
Az új kuratórium utoljára 2015-ben meghirdetett pályázat nyertesének PhD-tanulmányai
végzését támogatta, számítógép vásárlásával, vizsgadíjak átvállalásával és idegen nyelvű
szakirodalom külföldről történő beszerzése révén.
Az Alapítvány szándéka, hogy a fenti célok minél hatékonyabb elérése érdekében 2020ban felkérje azokat az üzleti, tudományos és kormányzati szervezeteket (köztük a Központi Statisztikai Hivatalt is), akik a statisztikai adatok, termékek és szolgáltatások legfőbb felhasználóiés így érdekeltek lehetnek az előzőket minél hitelesebben és minél magasabb színvonalon előállítani képes, fiatal, feltörekvő statisztikus generáció létrejöttében,
hogy hozzájárulásukkal segítsék az Alapítványt.
Amennyiben ez az adománykérő akció sikeresen zárul, a 2020. évi pályázatok kiírása ennek
az évnek az őszén megtörténik és a Magyar Statisztikai Társaság honlapján, valamint a Statisztikai Szemle hasábjain kihirdetésre kerül.
Budapest, 2020. január 22.
Dr. Probáld Ákos,
a kuratórium titkára

