
 

Másfél évszázad a számok bűvöletében – 

 150 éves a Statisztikai Hivatal 

Az ünnepi konferencia összefoglalója 

A Központi Statisztikai Hivatal 2017. május 25-én, csütörtökön ünnepelte 
alapításának 150. évfordulóját. Ezen a napon Másfél évszázad a számok bűvöletében 
– 150 éves a Statisztikai Hivatal címmel ünnepi konferenciát rendeztünk 
székházunkban. 
 
Múltidéző nyitányként, korhű környezetben láthattuk a statisztika alapítójának, Keleti 
Károlynak életét, munkásságát, amit a GRUND Színház improvizációs előadásban 
mutatott be. E jeles eseményen nemcsak a statisztika múltja, hanem jelene és jövője is 
előtérbe került, hiszen az előadók rendre hangsúlyozták a statisztika nélkülözhetetlen 
helyét életünkben. Tekintsük röviden át, miről is szólt ez az ünnepélyes nap! 

Dr. Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai 
Hivatal elnöke a hivatalos statisztika térben és 
időben elfoglalt kiemelkedő helyéről és a 
hivatalunk 150 évéről szóló beszédével 
nyitotta meg a jubileumi előadássorozatot. 
Az 1867. esztendőre a magyar történelemben 
mérföldkőként tekinthetünk a kiegyezés 
létrejötte és az államigazgatás kialakítása 
tekintetében is, melyet Nagy Mariann, a Károli 
Gáspár Református Egyetem Új- és Jelenkori 
Történeti Tanszék docense prezentált a 
hallgatóközönségnek. Keleti Károlyról, mint 

tudósról és hivatalalapítóról a KSH Könyvtár főigazgató-helyettese, Rózsa Dávid beszélt. 
Az ünnepi konferencián átfogó képet kaptunk az eltelt másfél évszázad statisztikai 
törvényeiről Lakatos Miklós, statisztikai főtanácsadótól. A KSH Népességtudományi 
Kutatóintézet igazgatója, Spéder Zsolt Kutatás hazai és nemzetközi kihívások között 
címmel tartott előadásában hangsúlyozta a hivatal és a kutatóintézet kölcsönösen 
eredményes kapcsolatát. A KSH Könyvtár főigazgatója, Fülöp Ágnes prezentációjával 
betekinthettünk a 150 éves KSH Könyvtár történetébe, jelenébe, és a jövőben rejlő 
lehetőségeibe. A nemzeti jövedelem számításokról és a nemzeti számlák magyarországi 
történetéről szólt Pozsonyi Pál, nyugalmazott főosztályvezető előadása. 
A mezőgazdasági összeírások kezdetéről érdekes információkkal gazdagodtunk Valkó 
Gábor, a Vidékfejlesztési, mezőgazdasági és környezeti statisztikai főosztály vezetőjének 
összeállításából. A hivatalos magyar népszámlálás 150 évéről Rózsa Gábor, nyugalmazott 
főosztályvezető-helyettes és Kovács Marcell a Népszámlálási főosztály vezetője tartott 
közös és rendkívül érdekes beszámolót. A statisztika mindennapi életünkben 
meghatározó jelentőségét a család és a háztartás dimenzióján szemléltette Németh Zsolt, 
elnöki főtanácsadó. A hivatal történeti demográfiai kutatásainak másfél évszázadát 
foglalta össze Őri Péter, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet tudományos 
főmunkatársa. Freid Mónika, a Tájékoztatási Igazgatóságot irányító elnökhelyettes a 
statisztikai tájékoztatás keretében bemutatta, hogy a tények megszólaltatására, a 
kommunikációra és a világra való nyitottságra nemcsak a múltban, de a jelenben is 
fogékonyak vagyunk és várakozással tekintünk a jövőbe.  
Ezúton mondunk köszönetet az ünnepi konferencián résztvevő előadóknak a színvonalas 
prezentációkért és az esemény levezetőinek, Németh Eszternek, az Adatgyűjtési 
Igazgatóságot irányító elnökhelyettesnek, Hackl Mónikának, a Tájékoztatási Igazgatóság 
Felhasználói kapcsolatok főosztályvezetőjének, és dr. Kincses Áronnak, a Szakstatisztikai 
Igazgatóságot irányító elnökhelyettesnek a közreműködésért!  



 
Az ünnepi konferencia előadásai 
 

 

http://streamon.eu/ksh150/

