
 

2012.évi beszámoló 

1. A tudományos bizottság neve: Statisztikai Bizottság 

2. A tudományos bizottság tisztségviselői 

3. A tudományos bizottság létszáma  

4. A tudományos bizottsághoz tartozó köztestületi tagok létszáma (akadémikus, MTA 

doktora, kandidátus, PhD) a köztestületi nyilvántartás szerint. 

5. A tudományos bizottság al- és munkabizottságai a tisztségviselők felsorolásával 

együtt 

6. A tudományos bizottság ülései (időpont, helyszín, napirend, határozatok) 

JTAB ülések:  

 2012.02. 2012. február 1. tisztségviselőinek megválasztása 

 2012. március 14. Hideg Éva MTA doktori védése 

 2012. április 13. (MTA, Nádor u.) Az élelmiszergazdaság jövője és 

élelmiszerbiztonság (Brazsil Dávid, Székács András) 

 2012. május 18. (Herend) JTAB és a Herendi Porcelán Manufaktúra közös 

rendezvénye 

 2012. június 22. (Miskolc, MAB Székház) Innovatív Technológiák és várható 

gazdasági hatásuk 

• 2012. október 12. (MTA, Nádor u.)Globalizáció 2012 

• 2012. december 14. MTA Nádor u. A szakrális és a profán (Vidor Ferenc, Koncz  

Gábor) 

 

7. A tudományos bizottság 2012. évi legfontosabb rendezvényei (maximum 5) rövid 

leírással (a rendezvény címe, időpontja, helyszíne) 

8. Az al- és munkabizottságok 2012. évi legfontosabb rendezvényei (maximum2) 

 JTAB legfontosabb rendezvényei (2012-ben 5 bizottsági ülést tartott, volt egy 

doktori védés, MTU-hez való kapcsolódás) 



 

 A tudomány és gyakorlati kérdések közötti kapcsolat erősítése 2012. május 

18. (Herend) JTAB és a Herendi Porcelán Manufaktúra közös rendezvénye- az 

elhangzott előadások: 

-Gazdasági helyzet és kilátások (Előadó: Kovács Attila) 

-Az élet él és élni akar (Előadó: Brazsil József) 

-Fenntarthatóság - életciklus szemléletben. Új kihívások a technikai és    

technológiai fejlődés területén (Előadó: Tóthné Szita Klára) 

Szakképzés és jövője (Előadó: Tóth Éva);  

 2012. június 22. (Miskolc, MAB Székház) interdiszciplináris keretek között az 

Innovatív technológiák és várható gazdasági hatásuk témában tartottunk 

előadóülést. (Előadóink voltak: Lakatos István, Burai Péter, Dinya László, 

Szemmelweisz Tamás, Nováky Erzsébet, Ozsgyáni László) 

 

9. A tudományos bizottság díjai (2012. évi díjak, nyertesek) 

Akire büszkék vagyunk: Nováky Erzsébet - 2012. augusztus 21-én megkapta a 

Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést.  

10.  A tudományos bizottság 2012. évi kiadványai 

11. Egyéb 

 2012. május 30. SJTB Római Klub Magyar Szervezetével együttműködve: A bűnözés, a 

globalizáció és az innováció kapcsolata (kiskonferencia)-több bizottsági tag tartott 

előadást, melynek előadásanyagai megjelentek „A Jövő és 2012” című 

tanulmánykötetben (szerk. Nováky Erzsébet és Tóth Attiláné) Arisztotelész 

2012 

2013.február 9. 

 

Tóthné Szita Klára 

JTAB elnök 

 


