Az Óbudai Egyetem (ÓE) Keleti Károly Gazdasági Kara 2017. szeptember 27-én megtartott
konferenciájának címe: Gazdaságstatisztika szerepe az oktatásban. A konferencia programja
és kiadványa 1 a statisztika, gazdaságstatisztika szerepével, az oktatás kihívásaival, a
statisztikai adatok kezelésével, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által nyújtott
lehetőségekkel (kutatószoba) foglalkozik.
A konferencia részvevői megkoszorúzták a Kar névadója, Keleti Károly Budapest VIII.
Tavaszmező utcában, az Egyetem előtt 2008-ban emelt bronz mellszobrát, amelynek felirata a
konferencia mottója: „A tanulás az, mely művel, a munka az, mely gazdagít” (forrás: Keleti
Károly: Hazánk és népe).
A konferencia kiadványa Százötven év statisztika – A Központi Statisztikai Hivatal
történetének vázlata címmel közli RÓZSA DÁVID, a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár főigazgató-helyettese tanulmányát. Az írás időrendben ismerteti az előzményeket,
az alapítást, a szervezeti erősödést, a statisztikai törvényeket, a két világháború közötti, a II.
világháború utáni és a rendszerváltozás utáni évtizedek fontosabb eseményeit.
A konferencia plenáris ülésének, majd párhuzamosan szervezett két szekciójának programja
a gazdaságstatisztika egyetemi oktatásának és gyakorlati alkalmazásának fontosabb kérdéseit
taglalta. Az előadók áttekintést adtak a gazdaságstatisztika hazai felsőoktatásának időszerű
kérdéseiről, vázolták a statisztikai alapok hasznosításának lehetőségeit, adatforrásait és a
megállapítások hitelesítésének kihívásait. A konferencia zárásaként az oktatók és egyetemi
hallgatók kerekasztal-megbeszélése adott lehetőséget kötetlen tapasztalatcserére.
Az előadásokat kiegészítette a Keleti Károly életéről szóló plakátkiállítás, az Óbudai Egyetem
hallgatóinak munkájaként.
Az előadások kiemelt gondolatai, mint a gazdasági felsőoktatás máig érvényes parancsai:
„Ami számítható, azt számold ki, ami mérhető, azt mérd meg, és
ami nem mérhető, azt tedd mérhetővé”. (Galileo Galilei, 1564 – 1642)
A konferenciát RÉGER MIHÁLY, egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem rektora nyitotta meg.
Budapest Józsefváros alpolgármestere SÁRA BOTOND üdvözölte a résztvevőket.
A konferenciát DR. TAKÁCSNÉ PROF. DR. GYÖRGY KATALIN, egyetemi tanár (ÓE)
szervezte, aki a plenáris ülés elnöki köszöntőjében kiemelte, hogy a múlt folyamatainak
megértése, értelmezése a jelen és jövő alapja, ami elengedhetetlen a számok, adatok, tények
(Zahlen, Daten, Fakten) alkalmazása nélkül.

A konferencia előadásainak magyar és angol nyelvű összefoglalóit szerkesztette Dr. Takácsné Prof. Dr. György
Katalin. A kiadvány elérhető a kiadó az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara honlapján :
http://kgk.uni-obuda.hu/gazdasagstatisztika-konferencia
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