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1. Besenyei Lajos, mint a SJTB elnöke köszöntötte a megjelenteket. Javasolta, 

hogy a kiküldött napirend első pontját egészítsük ki a munkabizottságok 
vezetőinek megválasztásával. A jelenlévők a napirendet a javasolt 
módosítással egyhangúlag elfogadták. Ennek megfelelően a napirend a 
következő: 

1. Állásfoglalás Poór Judit és Siposné Nándori Eszter köztestületi felvételi 
kérelméről; a munkabizottságok tisztségviselőinek megválasztása 
2. Beszámoló az albizottságok megalakulásáról  
3. Albizottsági döntések jóváhagyása 
4. SJTB program és munkaterv  
5. Egyebek 

 
2. Besenyei Lajos megállapította, hogy az ülésen jelen van 14 fő, a Bizottság 

létszáma 23 fő (20 fő választott tag, 2 akadémikus, 1 közgyűlési képviselő), 
így az ülés határozatképes.  

3. Megválasztásra került a szavazatszámláló bizottság: elnöke Lentner Csaba, 
tagja Szép Katalin 

4. A jelenlévők a IX. Osztály felkérésére a Bizottság Poór Judit és Siposné 
Nándori Eszter köztestületi felvételi kérelméről szavaztak az előzetesen 
megküldött anyagok alapján. A titkos szavazás eredményeképpen 13 igen, 
1 tartózkodás mellett a Bizottság a jelöltek felvételi kérelmét támogatta. 

5. Besenyei Lajos előterjesztette az Oktatási Munkabizottság elnökének 
Katona Tamást, alelnökének Tóth Attilánét. Újabb javaslatok nem 
érkeztek, így ezek a nevek kerültek fel a szavazólapra. A jelenlévők a 
jelölteket titkos szavazással egyhangúlag, 14 igen szavazattal 
megválasztották.  

6. Besenyei Lajos előterjesztette az Nemzetközi Munkabizottság elnökének 
Kiss Endrét, alelnökének Szilágyi Györgyöt. Újabb javaslatok nem 
érkeztek, így ezek a nevek kerültek fel a szavazólapra. A jelenlévők a 
jelölteket titkos szavazással egyhangúlag, 14 igen szavazattal 
megválasztották.  

7. A munkabizottságok tagjait a Jövőkutatási, valamint a Statisztikai 
Tudományos albizottságok korábbi üléseiken megválasztották, így nincs 
további akadálya a munka megkezdésének a munkabizottságokban. 

8. Nováky Erzsébet, az SJTB társelnöke beszámolt a Jövőkutatási 
Tudományos Albizottság 2012. február 1-jén tartott alakuló üléséről, 



tekintettel arra, hogy Tóthné Szita Klára, a JTAB elnöke egyetemi oktatási 
feladatai miatt nem tudott részt venni az ülésen. Ismertette, hogy a 
jelenlévők egyhangúlag megválasztották az albizottság elnökének Tóthné 
Szita Klárát, alelnökének Schmidt Pétert, titkárának Ligeti Zsombort. 
Megválasztották a munkabizottságokba delegált személyeket is. 
Megbeszélték a 2012. évi munkaterv javaslatát is. Meghatározásra került a 
tervezett 6 ülés időpontja és helyszíne is. Javasolták az SJTB-nek a 
tudomány napjához kapcsolódóan konferencia szervezését. Az SJTB 
minden tagja meghívót kapott Hideg Éva 2012. március 14-i akadémiai 
doktori védésére. 

9. Hunyadi László beszámolt a Statisztikai Tudományos Albizottság február 
23-án tartott alakuló üléséről. Az albizottság ülésén egyhangúlag 
megválasztották Hunyadi Lászlót elnöknek. Jelenleg más tisztségviselőt 
nem választottak, mert az albizottság tagsága nyitott, további tagok 
ajánlására van lehetőség. Így várhatóan fél év múlva lesz teljes a létszám, 
akkor térnek vissza a 3 éves programra is. 2012-ben további két ülést 
terveznek, és támogatják az őszi tudomány napi rendezvényt is. 
Megválasztották a munkabizottságokba delegált személyeket. Megvitatták 
az előzetesen megkapott ügyrend tervezetét.  

10. Az SJTB programját illetően minden hozzászóló támogatta az őszi, 
tudomány napjához kapcsolódó rendezvény szervezését. Besenyei Lajos 
felvetette az ENSZ statisztikai világnap, október 20. rendezvénnyel történő 
megünneplését. Szilágyi György hírül adta, hogy az ISI 2013-at a 
statisztika nemzetközi évének nyilvánította, érdemes megfontolni, hogy mi 
módon, esetleg Katona Tamás javaslatára a KSH-val, MST-vel 
összefogásban csatlakozunk az eseményekhez. Ezzel kapcsolatban a 
Bizottság titkára keres és küld információt, Hunyadi László pedig felveszi a 
kapcsolatot az érintettekkel. Schmidt Péter tájékoztatta a Bizottságot a 
WHO 2013. áprilisára tervezett rendezvényéről, amely erősen kapcsolódik 
a demográfia és az egészségmérés kérdéseihez, így a statisztikához is. 
Diczig István a Kriminológiai Intézettel közös rendezvényt javasolt a 
bűnözés helyzetéről, előrejelzéséről, aminek mind statisztikai, mind 
jövőkutatási vonatkozásai is vannak. 

11. Az egyebek keretében több téma is felmerült: 
a. Honlap: Mindkét jogelőd bizottságnak volt saját honlapja, a 

statisztikusokét a KSH honlapja fogadta be. Nováky Erzsébet 
vállalta, hogy tájékozódik az SJTB honlap elhelyezésének 
lehetőségeiről az akadémia megújult honlapján. 

b. Megállapodtunk, hogy minden albizottság és munkabizottság a 
programjáról meghívót küld az SJTB tagjainak. A 
tisztségviselők feladata a meghívó továbbítása az al- és 
munkabizottságok tagjainak. 



c. Az SJTB ügyrendjét ki kell alakítani. Az elnök és a társelnök 
vállalta javaslat kidolgozását az első félévben. 

d. Az ülés emlékeztetőjét, mellékelve az al- és munkabizottságok 
tisztségviselőinek névsorát, a titkár megküldi tájékoztatásul az 
MTA IX. Osztály titkárságának. 

 
Mellékletek: 

Jelenléti ív 
Al- és munkabizottságok tisztségviselőinek névsora 
Al- és munkabizottságok névsora. 

 
Készítette: 
Szép Katalin 
Budapest, 2012. március 29.  
 
 


