
 

2013. évi beszámoló 

1. A tudományos albizottság neve: Jövőkutatási Tudományos Albizottság 

2. A tudományos albizottság tisztségviselői:  

Elnök: Tóthné Szita Klára 

Alelnök: Schmidt Péter 

Titkár: Ligeti Zsombor 

3. A tudományos albizottság létszáma 10 választott tag + 2 akadémikus + 10 

jövőkutatással foglalkozó köztestületi tag 

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) 

Helyszín: MTA Irodaház, Budapest, Nádor u. 7. fszt. 29. 

 

JTAB ülések:  

 2013.02.08.  

 A 2013.évi munkaterv véglegesítése 

 Lentner Csaba: Bankmenedzsment—Bankszabályozás—Pénzügyi 

Fogyasztóvédelem;  

 Kovács Attila: A tudomány és az egyén, társadalom kapcsolata a 

21. században — a tudománynapi rendezvényen felvetett kérdések 

 2013.04.12. 

 Tóth Attiláné: A Jövő és 2012. Arisztotelész 2012. 

tanulmánykötet bemutatása 

 Fáy Árpád: A víz, mint a 21. század erőforrása és 

konfliktusforrása 

 2013.05.24. 



 

 Bartha Zoltán – Sáfrányné Gubik Andrea - Tóthné Szita Klára:„A 

globalizáció és intézményi változások, Magyarország 

illeszkedési stratégiája” című OTKA kutatás kapcsán kimunkált 

stratégiai irányok megvitatása. 

 2013.06.14. 

 Hronszky Imre:  Gyógyszergyártás, trendek, előrejelzések 

 Fiatalok kutatási témájának bemutatása: 

o Alács Péter: On-line elemzési eljárások a 

jövőkutatásban 

o Monda Eszter: Az info-kommunikációs technológiák 

fejlődése 

o Orlovszky Mónika: A fenntarthatóság mérése 

o Németh Adrienn: A fiatalok szokásai 

 2013.09.13. 

 Dr. Simon Tamás: Rák és a jövő 

 Dr. Hullám István: Hogyan maradjunk egészségesek testben, 

lélekben? 

 Dr. Váradi Ágnes: Perspektívák az EHIC kártya alkalmazásának 

kiterjesztésében 

 2013.10.18. A Magyar Tudomány Ünnepe 2013 

  Nováky Erzsébet: A hazai jövőkutatás 45 éve 

 Hideg Éva: A jövőkutatás oktatása Magyarországon 

 Tóthné Szita Klára: Akikre tisztelettel emlékezünk - A hazai 

jövőkutatás előfutárai, alapítói és művelői 

 2013.12.13. 

 Koncz Péter: Üzenő jövő – Klímaváltozás. A Poláris Év (2007–

08) kanadai sarki kutatás tapasztalatai és a mai 

következtetések 



 

 

7. A tudományos bizottság 2013. évi legfontosabb rendezvényei (maximum 5) rövid 

leírással (a rendezvény címe, időpontja, helyszíne) 

Helyszín: MTA Irodaház, Budapest, Nádor u. 7. fszt. 29. 

 

8. Az al- és munkabizottságok 2013. évi legfontosabb rendezvényei (maximum2) 

 JTAB legfontosabb rendezvényei (2013-ban JTAB 6 bizottsági ülést tartott, 

különböző diszciplínákhoz tartozó témában. 

 Ezek között jelentős volt a „Globalizáció és intézményi változások.. „ OTKA 

kutatás új eredményeiről tartott beszámoló, 

 kiemelhető a fiatal PhD jelöltek számára biztosított bemutatkozási lehetőség, 

amit az albizottság tagjai és a fiatal PhD jelöltek örömmel üdvözöltek, és ezt a 

lehetőséget jövőben is fent kívánjuk tartani. 

 Emellett az SJTB MTU-hez kapcsolódó rendezvényén 3 előadással képviseltette 

magát az albizottság.  

 

9. A tudományos bizottság díjai (2013. évi díjak, nyertesek)-- 

10. A tudományos bizottság 2013. évi kiadványai --- 

11. Egyéb 

 

2014 .február . 

Tóthné Szita Klára 

JTAB elnök 

 


