
 

2017. 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: 20 fő + 10 fő meghívott, választott SJTB tag 10 fő és 2 

akadémikus  

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

kandidátus, PhD) a köztestületi nyilvántartás szerint: 89 főből 44 jövőkutató 

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

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

Időpont: pénteki napok 11:00–13:30 

2017.február 10. 

2017.április 07. 

2017. június 09. 

2017.szeptember 08. 

2017.december 08. 

Helyszín: MTA Irodaház, 1051 Budapest, Nádor u. 7. fszt. 29. 

 

7. A tudományos bizottság 2017. évi legfontosabb rendezvényei (maximum 5) rövid leírással (a rendezvény 

címe, időpontja, helyszíne) 

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

JTAB ülések:  

 2017. 02. 10.  

 A 2017. évi JTAB-munkaterv véglegesítése 

 Lentner Csaba: Megújuló közpénzügyi módszertan és gondolkodás 

Magyarországon – nemzetközi dimenzióban  

 Meskó Bertalan: Jövőkutatói szemlélet becsempészése az orvosi 

kurrikulumba 



 

 

 2017. 04. 07. 

 Ligeti Zsombor: Viselkedési közgazdaságtan előrejelzései 

 Dabasi Halász Zsuzsanna, Siposné Nándori Eszter, Lipták 

Katalin: Fiatalok mobilitása egy H2020 projekt eredményei alapján 

 2017. 05. 25. 

 SJTB ülése. Az MTA Nádor utcai épületében tartott ülése 

 2017. 06. 09. 

 Dr. Békefy Lajos: A reformáció 500 éve és a jövő 

 Makara B. Gábor: Amit egy jövőkutatónak az MTMT-ről tudni kell – 

előnyök és lehetőségek a tudományos teljesítmény mérésében 

 Megemlékezés az elhunytainkról 

 2017. 09 08. 

 Sáfrányné Gubik Andrea: „Tűzoltó leszel s katona! Vadakat terelő 

juhász!” A magyar egyetemisták karriertervei és a legfontosabb mozgatórúgók 

 Sabjanics István: A 21. század biztonságpolitikai kihívásai 

(könyvbemutató) 

 2017. 11. 17. A Magyar Tudomány Ünnepe 2017 

  A XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSAI 

 2017. 12. 08. 

 Szöllősi-Nagy András: Víz a XXI. században: lesz-e elég? 

 Nováky Ersébet: 50 éves a magyar jövőkutatás – 2018-as jubileumi év 

programjavaslata 

 Tóthné Szita Klára: Beszámoló az elmúlt 3 év munkájáról  

 

4 meghívott külső előadó és 6 bizottsági tag által tartott előadás volt. A bizottsági ülések programja 

széles skálán mozgott: a közpénzügyek, jövőkutatás az orvosi curriculumban, viselkedési 

közgazdaságtan előrejelzései, biztonsági kihívások a 21. században, fiatalok migrációja, tűzoltó leszel 

vagy katona – pályaorientációs törekvések, 500 éves a reformáció, a víz mint erőforrás, és a jubileumi év 

programtervezete került napirendre. 



 

2017.11.17. A Magyar Tudomány Ünnepe 2017 rendezvényhez kapcsolódóan a jövőkutatók javaslata alapján 
az alábbi előadások hangzottak el: 

Oktatási rendszerünk és a jövő munkavállalói  
Előadók: Gubik Andrea (PhD) – Bartha Zoltán (PhD): 
Pódium Beszélgetés: A jövő két alternatívája: a katasztrófák világa vagy az intelligens/okos 
társadalom  
Moderátor: Tóth Attiláné 

8. Az al- és munkabizottságok 2017. évi legfontosabb rendezvényei (maximum2) 

Az albizottság folytatta azt a gyakorlatot, hogy interdiszciplináris témákat tárgyalt 

bizottsági ülésen, és nem csak bizottsági tagok, vagy PhD jelöltek voltak az előadók, 

hanem más tudományterületek jeles képviselő is meghívást kaptak.  

Kiváló volt Lentner Csaba Megújuló közpénzügyi módszertan és gondolkodás Magyarországon – 

nemzetközi dimenzióban című előadása. Bemutatta a hagyományos és nem hagyományos 

válság kezelés lényegi elemeit, a válság előtti és után cél és eszközök kapcsolatát, majd az 

új típusú állami pénzügyi rendszer struktúráját és lényegi elemeit és rávilágított azokra a 

kihívásokra és korlátokra, amivel szembe kell nézni. 

A víz a 21. században – lesz-e elég? Szöllősi Nagy András tolmácsolásában tartott előadást 

nagy érdeklődéssel hallgattuk és nagyban gazdagította látókörünket. Tárgyilagosan és 

kritikusan beszélt a víz, mint erőforrás kulcsfontosságú és a vízhiány közel sem 

feszültségmentes kérdéseiről. Az előadások anyagait a bizottsági tagok megkapták, de 

felkerültek a honlapra is. 

2017 során a JTAB tagok Kiss Endre vezetésével, öt alkalommal „Olvasó kört” tartottak.  

 

9. A tudományos bizottság díjai (2017. évi díjak, nyertesek):  

 

10. A tudományos bizottság 2017. évi kiadványai:  

nem volt kiadvány 

11. Egyéb határozat: 

A JTAB decemberi ülésén határoztunk az 50 éves jubileumi évhez kapcsolódóan a következőkről: 

 A Jubileumi programot a Programtanács koordinálja Nováky Erzsébet vezetésével 

 A láthatóság növelését erősíteni kívánjuk. Ennek érdekében az albizottsági tagok akadémiai adattárban 

szereplő adatlapján is fel kellene tüntetni a jövőkutatást, mint kutatási területet. 



 

 Kérjük az osztály támogatását abban, hogy a köztestületi tagok adatbázisában a tudományterületek 

között a jövőkutatás is megjelenjen. 

 

2018. január 31. 

Tóthné Szita Klára 

JTAB elnöke 

 


