
 
 

Emlékeztető 
 

az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága (SJTB) 
2015. május 21-i üléséről 

 
Jelen volt 13 fő a 24 szavazati jogú tagból, így az ülés határozatképes (a jelenléti ívet az 1. sz. 
melléklet tartalmazza). 
 
Az ülést Nováky Erzsébet, a Bizottság elnöke vezette. Köszöntötte a 2014 végén felállt új 
Bizottságot, amely jelen összetételében először ül össze, bár vezetőségi ülések már voltak 
január 27-én, március 5-én, ill. egy internetem lebonyolított szavazás április 15-én. 
Megköszönte a Bizottság, ill. Albizottságok leköszönt vezetőinek és tisztségviselőinek 
munkáját, sok sikert kívánt az új vezetőknek.  
Bejelentette, hogy az előzetesen kiküldött napirend az időközben érkezett köztestületi 
felvételi kérelmek véleményezésével bővült. Egyes tagok sürgős elfoglaltsága miatt kérte a 
napirendi pontok sorrendjének módosítását. A Bizottság az ülés napirendjét elfogadta, az 
egyes pontokat az alábbi sorrendben tárgyalta. 
 
1. A 2014-ben végzett munkáról szóló beszámolók elfogadása 
 
Elsőként Hunyadi László foglalta össze a Statisztikai Tudományos Albizottság 2014. évi 
tevékenységét (2. sz. melléklet). Hangsúlyozta, hogy az STAB tevékenységének 
népszerűsítésével sikerült bővíteni a tagságot. 
 
Ezt követően Tóthné Szita Klára ismertette röviden a Jövőkutatási Tudományos Albizottság 
munkáját (3. sz. melléklet). 
 
Az elhangzott beszámolókhoz hozzászólás nem született.  
Nováky Erzsébet az SJTB munkájáról megjegyezte, hogy az Albizottságokban zajlik a szakmai 
munka. A két Albizottság együttműködése harmonikus és példás. A IX. Osztály ülésén 
kiemelték a példaértékű együttműködést, amiért Besenyei Lajost is köszönet illeti. 
 
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a beszámolókat.  
 
2. Az SJTB ügyrend módosítása 
 
Bartha Zoltán, a Bizottság titkára röviden összefoglalta az ügyrend módosításait (4. sz. 
melléklet – a változások sárgával kiemelve) 
Hideg Éva két módosítást javasolt. Egyrészt kérte, hogy az Oktatási Munkabizottság feladatára 
való utalás miatt az alábbi kitétel kerüljön be az ügyrendbe (3. bekezdés): „[Az SJTB] 
figyelemmel kíséri és segíti a statisztika és a jövőkutatás tárgyak felsőfokú oktatását”. 
Másrészt nehezményezte, hogy a jelen nem lévő 70 éven felülieket le kell vonni a szavazásra 
jogosultak számából, amit diszkriminatívnak gondol. 
Rappai Gábor jelezte, hogy a 70 év Akadémiai szabály, amit a Bizottság nem írhat felül. 
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Szép Katalin megkérdezte, hogy volt-e aktív fellépés, javaslat az Osztály felé a kooptálás 
ügyében, amiről korábban több tag is aggályait és kétségeit fejezte ki. A korosztályi kérdésre 
ugyancsak vissza kellene térni, ha ezt valaki kellően előkészíti. 
Hunyadi László ugyancsak fontosnak tartotta a kérdés előkészítését és megvitatását. 
Nováky Erzsébet egy ad hoc bizottság megalapítását javasolta, amely mind a kooptálás, mind 
pedig a 70 évesekre vonatkozó Akadémiai szabály ügyében javaslatot fogalmaz meg június 30-
áig. A bizottság tagjai: Szép Katalin (elnök); Hideg Éva, Tóth Attiláné és Rappai Gábor. 
 
A tagok egyhangúlag támogatták a bizottság felállítását a javasolt tagokkal, ill. elfogadták az 
ügyrend kiegészítését a Hideg Éva által javasolt, oktatási tevékenységre vonatkozó kitétellel. 
 
3. Az Albizottsági munkatervek elfogadása 
 
Sándorné Kriszt Éva, az STAB új vezetője röviden ismertette az Albizottság 2015. évi 
munkatervét (5. sz. melléklet), majd Tóthné Szita Klára felhívta a figyelmet a JTAB 2015. 
munkatervének lényegi pontjaira (6. sz. melléklet).  
 
Hideg Éva felhívta a figyelmet a JTAB 2015. június 12-i ülésének programjában szereplő „a 
JTAB oktatási tevékenysége” programpontra, ami szerinte nem létezik, hiszen a bizottság nem 
oktat. Ezért Nováky Erzsébet javaslatára ez a programpont „a JTAB tagok oktatási 
tevékenységére” módosul. 
 
Nováky Erzsébet felhívta a figyelmet, hogy a JTAB-nak foglalkoznia kell a Jövő című folyóirat 
újabb számainak elindításával. A JTAB titkárt kérték meg a feladat június 30-áig való 
előkészítésére. 
 
A bizottsági tagok egyhangúlag támogatták a munkaterveket a felvetett módosításokkal. 

 
4. Döntés Dombi Mihály köztestületi tagfelvételi kérelméről  
 
A Dombi Mihály által benyújtott köztestületi tagfelvételi kérelmet (7. sz. melléklet) a Bizottság 
egyhangúlag támogatta, így 13 igen szavazattal döntött a felvételről.   
 
5. Az SJTB munkatervének elfogadása  
 
Nováky Erzsébet áttekintette az SJTB 2015. évi tervét (8. sz. munkaterv), és részletesebben 
kitért a Magyar Tudomány Ünnepére tervezett programra. Az STAB a „Fenntarthatóság a 
statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban” cím köré, a JTAB pedig a „Magyarország 
2025” téma köré szervezi az előadásait. Mindez illeszkedik az MTA rendezvénysorozatának 
mottójához: „A tudomány evolúciója: a valós és a virtuális világok.” A végső program (előadók 
és előadások címe) összeállításának határideje augusztus 24. 
 
A Tagok egyhangúlag támogatták az SJTB munkatervét 
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6. Szakmai előadás

Kiss Endre a migráció Európai Uniós megítéléséről, legégetőbb kérdéseiről tartott 20 perces 
előadást. A témához előzetesen Poul-Erik Heilbuth és Georg Larsen Race to the bottom című 
dokumentumfilmjének megtekintését javasolta, ami bemutatja az Unión belüli szabad 
munkaerőáramlás árnyoldalait. 

A szakmai előadást és beszélgetést követően az Elnök bezárta az ülést. 

Mellékletek 
1. Jelenléti ív
2. Az STAB beszámolója a 2012-14. évi munkáról
3. A JTAB beszámolója a 2014. évi munkáról
4. Az SJTB ügyrend módosított változata
5. Az STAB 2015. évi munkaterve
6. A JTAB 2015. évi munkaterve
7. Dombi Mihály köztestületi tagfelvételi kérelme
8. Az SJTB 2015. évi munkaterve

Készítette: Bartha Zoltán, SJTB titkár 
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BESZÁMOLÓ  
A STATISZTIKAI TUDOMÁNYOS ALBIZOTTSÁG  

2012 JANUÁR – 2014 DECEMBERE KÖZTI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 

 
 
 
Az MTA újjáalakult Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága (SJTB) 2014 
november 25-én tartott ülésén határozatot hozott, mely szerint a Bizottság továbbra is igényt 
tart albizottságok, egyebek közt a Statisztikai Tudományos Albizottság (STAB) munkájára. 
Az említett ülésen az is rögzítésre került, hogy a már harmadik éve működő albizottság maga 
választhatja meg tisztségviselőit, egyedüli korlátnak tekintve azt, hogy az elnöknek a 
köztestületi tagok közül kell kikerülnie. Ezen előzmények után az SJTB összehívta a STAB 
újjáalakuló ülését, amelyen a STAB megtárgyalja a vezetőségnek a tárgyidőszakról készített 
beszámolóját, és megválasztja az új tisztségviselőket.  
Jelen beszámoló az elmúlt három éves időszak tevékenységét foglalja össze, és így ez időszak 
értékelésének alapjául szolgál. 
 
 
I. Szervezeti kérdések (megalakulás, tagság, vezetőség, ügyrend, 3 éves munkaterv, 

kapcsolatok, honlap) 
 
 
A STAB az első évben kialakította saját működését, ami nem volt egyszerű feladat, hiszen 
lényegében előzmények nélküli szervezetről volt szó. Még 2012 elején deklarálta a 
megalakulást, megerősítette a STAB SJTB által választott elnökét. Vezetőségi tagokat 
delegált a korábban a SJTB által életre hívott két munkabizottságba, megbeszélte és 
előkészítette a STAB munkarendjét, kiemelten kezelve az albizottsági tagság és a tagsággal 
való kommunikáció kérdéseit és előkészítette a hároméves munkatervet. Az év közepén 
megválasztotta a saját vezetőségét (alelnök, titkár, összekötő titkár), megszavazta az új 
tagjelöltek felvételét, és rögzítette az év hátralévő részének feladatait. Az őszi ülésen 
megvitatta és elfogadta a saját ügyrendjét, valamint a hároméves munkatervet, megbeszélte a 
novemberi SJTB konferencia fő irányait, és előkészítette közgyűlési képviselő szavazást.  (Az 
Ügyrend és a Hároméves munkaterv a honlapon olvasható. A honlap címe az oldal alján 
található.) A STAB saját tagságát illetően úgy határozott, hogy annak feltételéül nem írja elő 
az MTA köztestületi tagságot, csupán azt, hogy a tag tevékenysége járuljon hozzá a statisztika 
tudományhoz, fogadja el a tagsággal járó kötelezettségeket, és a STAB tagjai szavazással 
fogadják be a testületbe. Gyakorlatilag ez úgy történt, hogy a mindenkori tagok ajánlására évi 
két alkalommal vettünk fel szavazással új tagokat. Így a STAB-nak jelenleg 56 regisztrált 
tagja van. (A vezetők és a tagok listáját a honlapon tekintheti meg.) 
A szervezeti kérdésekhez tartozik még az, hogy a STAB már megalakulásakor deklarálta, 
hogy a statisztika valamennyi hivatalos- és társadalmi szerveivel szoros munkakapcsolatra 
törekszik, és keresi ezekkel az együttműködés lehetőségeit. Ugyancsak döntés született arról, 
hogy a STAB saját honlapot üzemeltet, ami az óta elkészült, és reményeink szerint egyre 
hatékonyabban szolgálja az Albizottság munkáját és tevékenységének népszerűsítését. A 
honlap elérhetősége: http://www.ksh.hu/mta_stab  
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II. Tevékenység  
 
A STAB szakmai tevékenységének kereteit az első évben közös gondolkodás útján határoztuk 
meg. Eszerint évi 3 rendes ülést (általános ülést) terveztünk, amelyek mindegyikén egy-egy, a 
tagság egészét, vagy nagy részét érdeklő statisztikai kérdést vetünk fel és vitatunk meg, 
emellett ezeken az általános üléseken rendszeresen igyekszünk bemutatni a statisztika 
különféle arcait, megjelenését a különböző tudományterületeken. Az általános ülések mellett 
speciális, többnyire csak szűkebb szakmai közösségek érdeklődésére számot tartó 
rendezvényeket is terveztünk, amelyeket nem, vagy nem szükségképp a STAB rendez, de 
amelyeken a STAB tagságának részvételére is számítanak a rendezők.  Terveztük emellett azt 
is, hogy az MTA által minden év őszén megrendezendő Magyar Tudomány Ünnepe sorozaton 
az SJTB által szervezett szekciókon aktívan részt veszünk.  
 
A ténylegesen elvégzett tevékenységünk a következő volt 

1. Az általános üléseken tárgyalt témák: a statisztika jogi szabályozása, 
adatvédelem, a statisztika informatikai háttere különös tekintettel a hivatalos 
statisztikára és a statisztika oktatás informatikai ellátottságára, a statisztika 
nyelve: témaindító vita, a statisztikai jártasság és kultúra kérdései, a 
tudománymetria alapjai és tudományos előremenet kérdései a statisztikában,  a 
big data jelenség, statisztikai standardok, a statisztika nyelve projekt 
munkaközi beszámolójának értékelése. 

2. A statisztika megjelenése a különböző tudományágakban és szakterületeken: 
közgazdaságtudomány, műszaki tudományok, gyógyszerkutatások, szociológia 
és egyéb társadalomtudományok, pszichológia. 

3. Speciális rendezvények:  
• A Pécsi Tudományegyetem szervezésében: A bayesi statisztika egyes 

kérdései, az okság statisztikai kezelése (belső szeminárium),  
• A Szegedi Tudományegyetem szervezésében: Pénzügyi statisztika és 

statisztikai kultúra (nemzetközi konferencia),  
• Az ELTE Társadalomtudományi Kar 10 éves ünnepsége kapcsán: 

Társadalomtudományi modellezés – a strukturális modellezés 
kérdései, 

• Az  ELTE Pszichológiai Intézetének szervezésében: Cutpoint 
analysis (előadás és vita), 

• A STAB és a KSH szervezésében: Az infláció fogalma és mérése 
(előadás és vita). 

4. Megjelenésünk az MTA Magyar Tudomány Ünnepe c. rendezvénysorozatán az 
SJTB szervezésében(az előadók részen az STAB tagjai voltak) 

• 2012-ben: Néhány szó az adatbányászatról (Rudas T.), A statisztika 
kihívásai egy gyakorló statisztikus szemével (Laczka É.),  Meta-
analízis, meta-tudomány (Gulácsi L.). 

• 2013-ban:  Fejezetek a magyar statisztika történetéből (Lencsés Á.), 
Theiss Ede élete és munkássága (Hunyadi L.), Egy idegenbe szakadt 
nagy magyar statisztikus, Leslie Kish (Marton Á.),  Párniczky Gábor 
a Professzor, a Tudós, a Szakember (Kerékgyártó Gyné).  
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• 2014-ben:  Big Data, bevezető, áttekintő előadás (Mag K.),  Big Data, 
adatbányászat, statisztika: terminológia, adatstruktúra, módszertan 
(Hajdu O.), Mire jó a közgazdaságtan, ha van Big Data? (Koren M.),  
Csoportjellemzők szövegbányászati feltárása és vizualizációja 
(Kruzslicz F., Kovács B., Hornyák M.). 

5. Egyéb szakmai tevékenység: kezdeményezés a statisztikai törvény 
véleményezésére, tájékoztató konferenciákról, nagydoktori cselekményekről, 
az SJTB ülésekről és a KSH könyvtár új kiadványáról. 
 

III. A jövőről 
 
Bár ez a beszámoló a múlt ciklusról szól, befejezésül kell néhány szót szólnunk azokról a 
kérdésekről, amelyek nyitva maradtak, amelyekkel szerettünk volna foglalkozni, és 
amelyeket fontosnak is tartunk, ám idő, kellő erő híján nem kerültek napirendre. 
Természetesen a jövő alakítása az új vezetőség feladata, amibe semmilyen formában nem 
kívánunk beleszólni, mindazonáltal célszerűnek látjuk összefoglalni ezeket a nyitott 
kérdéseket: 

1. Adminisztratív kérdések: az Ügyrend hiányzó pontjai (pl. a STAB 
vezetőségének választása) és karbantartása, a tagság kérdései (jó-e a jelenlegi 
felvételi rend, hogyan kezeljük a rendszeresen hiányzó tagokat, hogyan tudjuk 
jobban aktivizálni a tagságot ? stb.) 

2. Tervezett, de nem tárgyalt témák: a statisztika oktatása, nemzetközi statisztikai 
szervezetek bemutatása, a módszertan és a gyakorlat viszonya a statisztikában 
stb. 

3. A statisztika megjelenése a különböző tudományterületeken: matematika, 
meteorológia, hivatalos statisztika, ökonometria, biometria stb. 

4. Áthúzódó ügyek kezelése: A statisztika nyelve c. projekt folytatása, a készülő 
Statisztikai Törvény véleményezése. 

5. A kapcsolatok további ápolása és fejlesztése más hivatalos és társadalmi 
statisztikai szervezetekkel. 

Az új vezetésnek javasoljuk ezen kérdések alapos megfontolását. 
 
Kérem a STAB tagságát, hogy tanulmányozza át, majd vitassa meg a fenti dokumentumot, 
és amennyiben elfogadja azt, vegye tudomásul, hogy a vezetőség mandátuma lejárt. Ezt 
követően kerülhet sor az új vezetőség megválasztására. 
 
A vezetőség nevében köszönöm minden tagtársunk munkáját és támogatását a most 
lezárult ciklusban.  
 
 
Budapest, 2014.  december 
 

Hunyadi László, a STAB leköszönő elnöke 
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2014. 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: 

 2014. 02. 14.

• A 2014. évi JTAB-munkaterv véglegesítése

• Ocskay Gyula CESCI főtitkára: Határ-sértés. A térészlelés határ-

esetei;

• Harcsa István KSH főtanácsadója: Helyzetkép a társadalmi

fenntarthatóságról az értékrendszerek és jelzőszámok tükrében

 2014. 04. 11.

• Hullám István: A keleti gyógymódok rendszerszemléleti

sajátosságai. A nyugati és keleti orvoslás kapcsolatának jövője:

közeledés vagy távolodás?

• Kiss Éva: Tudománymetria

 2014. 05. 15.



• SJTB ülése. Az MTA Nádor utcai épületében tartott ülésen a Bizottság

23 tagjából 12 fő jelent meg, így a Bizottság határozatképes volt.

o Éves beszámolók

o Munkatervek megvitatása és elfogadása

o A statisztika és a jövőkutatás helyzete a felsőoktatásban.

(Katona Tamás és Tóth Attiláné)

o Köztestületi felvételi kérelmek (Péterné Baranyi Rita és

Juhász Zita)

 2014. 06. 13.

• Tóth Attiláné: Nyugdíjasok jövője?

• Kappéter István: Az elbutulás kezelése, megtakarítás

mindenkinek

 2014. 09 .12.

• Buday-Malik Adrienn: Innováció a jövő fejlődéséért

• Kiss Éva: Ipari parkok

 2014. 11. 20. A Magyar Tudomány Ünnepe 2014

• Mag Kornélia (KSH): Big Data bevezető, áttekintő előadás

• Hajdu Ottó (Budapesti Corvinus Egyetem): Big Data,

adatbányászat, statisztika: terminológia, adatstruktúra,

módszertan

• Stefán Péter (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési

Intézet): Felhőtechnológia – félelmek, valós veszélyek és

nyereségek

• Meskó Bertalan (Webicina Kft.): Big Data az egészségügybe

• Koren Miklós (CEU): Mire jó a közgazdaságtan, ha van Big Data?

• Kruzslicz Ferenc, Kovács Balázs, Hornyák Miklós (Pécsi

Tudományegyetem): Csoportjellemzők szövegbányászati

feltárása és vizualizációja



 

• Retek Mihály (Budapesti Corvinus Egyetem): Nagy mennyiségű 

adatok elemzése és előrejelzési felhasználása masszívan 

párhuzamosítható architektúrával 

• Márton András (Budapesti Corvinus Egyetem): A Big Data 

prediktívvé teszi-e a gazdaság jövőjét? 

 2014. 12. 12. 

• Bakró-Nagy Marianne: A magyar nyelv eredete 

• Koncz Gábor: Válság – váltság 

 

7. A tudományos bizottság 2014. 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 2014. évi legfontosabb rendezvényei (maximum2) 

→ JTAB legfontosabb rendezvényei (2014-ban JTAB 5 bizottsági ülést tartott, 

különböző diszciplínákhoz tartozó témában és az SJTB MTU rendezvényéhez 

több előadással is kapcsolódott. 

Ezek közül: 

 

→ 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. 

→ A regionalizmus és határon átnyúló kutatási együttműködések helyzete és 

jövője mellett - már csak a kor összetételből adódóan is - nagy érdeklődést 

váltott ki a nyugdíjasok jövője és az elbutulás kezelése, korai felismerése, 

valamint a magyar nyelv eredetéről szóló előadás. Ebben a magyar nyelv eredet 

kutatásában alkalmazott módszerekról, a genetikai, areális, tipológiai 



összefüggésekról kaphattunk egy átfogó képét, amely nagymértékben segítette 

a témában való eligazodást. 

9. A tudományos bizottság díjai (2014. évi díjak, nyertesek):

10. A tudományos bizottság 2014. évi kiadványai:

11. Egyéb

2015. február 13. 

Tóthné Szita Klára 

JTAB elnök 



A Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság (SJTB) 
Ügyrendje 

Az SJTB 2015. május 21-i ülésén megtárgyalta. 
Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya xx ülésén megtárgyalta. 

1. Bevezetés
A Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság (SJTB), mint az MTA IX. osztályához 
tartozó Bizottság, működési keretének alapját az MTA alapszabálya, ügyrendje valamint a IX. 
osztály ügyrendje jelenti. A IX. Osztály az elnökségi határozatban lefektetett elvek mentén 
elfogadta az új bizottsági struktúrát. Az új struktúrában az eddig önállóan működő Statisztikai 
Bizottság és Jövőkutatási Bizottság összevonásra kerül és 2011. decemberétől Statisztikai és 
Jövőkutatási Tudományos Bizottságként működik tovább.  

2. Az SJTB jogállása, feladata, kapcsolatai
A Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság a statisztika és a jövőkutatás 
szakterületet képviseli, és ellátja az Akadémia feladataiból és az Osztály megbízásából a 
szakterületére jutó teendőket, így különösen, figyelemmel kíséri az általuk gondozott 
tudományág hazai helyzetét, értékeli annak nemzetközi fejlődését, javaslatokat tesz az 
Osztálynak a szükséges továbbfejlesztés érdekében. 
Az SJTB tudományos üléseket és rendezvényeket szervez, továbbá állást foglal a tudományág 
körébe tartozó vagy a tudományág szempontjából jelentős tudományos, tudománypolitikai, 
kutatásszervezési és személyi kérdésekben, véleményt nyilvánít a szakterületén működő 
kutatócsoportok tevékenységéről, figyelemmel kíséri és segíti a statisztika és a jövőkutatás 
tárgyak felsőfokú oktatását, valamint véleményezi a szakterület nevében az Osztály könyv- és 
folyóirat kiadási tervét.  
A IX. Osztály döntésének megfelelően a Statisztikai és Jövőkutatási Bizottság doktori 
ügyekkel kapcsolatos tevékenységét a Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság látja 
el.  
A Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság SJTB-hez tartozó doktor tagjai 
tájékoztatják az SJTB tagjait, ha a bizottsághoz tartozó doktori ügyet tárgyalnak.  
A tudományos bizottsági ülés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következők: 
a) a tudományos bizottság elnökének, társelnökének, elnökhelyetteseinek és titkárának
megválasztása, felmentése; 
b.) a bizottság elnöke beszámolójának jóváhagyása; 
c) a szakterületére vonatkozó helyzetelemzések jóváhagyása;
d) kapcsolattartás az Akadémia területi bizottságainak szakbizottságaival;
e) a szakterületre vonatkozó könyv- és folyóirat kiadási terv véleményezése;
f) az Osztály számára készülő javaslatok elfogadása;
g) közreműködés a köztestületbe való felvételi eljárásban és a doktori eljárásban; és
h) a bizottsági ügyrend elfogadása.

A tudományos bizottság szakmai munkájának támogatására a következő munkabizottságokat 
és albizottságokat hozza létre.  

• Statisztikai Tudományos Albizottság (STAB)
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• Jövőkutatási Tudományos Albizottság (JTAB)

• Oktatási Munkabizottság (OMB)

• Nemzetközi Munkabizottság (NMB).
Az SJTB szakmai kérdésekben az érintett tudományos albizottságokkal konzultál 
véleményének kialakítása előtt. 
Az al- és munkabizottságok szervezetét, működését, munkaprogramját az SJTB ügyrendjével 
összhangban, az SJTB jóváhagyásával alakítják ki. Az al- és munkabizottságok tagnak külső 
köztestületi és nem köztestületi tagokat is bevonhatnak. 
Az SJTB szoros együttműködésre törekszik más tudományos bizottságokkal és 
albizottságokkal, amennyiben közös témák ezt megkövetelik. Együttműködésre törekszik a 
tudományterület professzionális (KSH, egyetemek, kutatóintézetek), valamint társadalmi 
szervezeteivel. 

3. Az SJTB tagsága
A tudományos bizottság tagjai 
a.) az Akadémia rendes és levelező tagjai, akik nyilatkozatuk szerint részt kívánnak venni a 
tudományos bizottság munkájában; 
b.) azon nem akadémikus közgyűlési képviselők, akiknek tudományos tevékenysége a 
tudományos bizottság hatókörébe besorolható; 
c.) a szakterülethez tartozó, megválasztott köztestületi tagok; 
A 2011. szeptember 14-i osztályülés az új bizottság létszámát 20 választott tagban maximálta. 
A 2014. december 17-i osztályülés elfogadta, hogy a 20 választott tagon felül 2 további 
kooptált tag is részt vesz a bizottság munkájában, ezzel a maximális létszám 22 főre 
emelkedett. Ezen felül a bizottságnak lehetnek még akadémikus és közgyűlési tagjai.  
A tudományos bizottság tagjainak megbízatása három évre szól, és korlátlan alkalommal 
újraválaszthatók. 

4. Az SJTB tisztségviselői
A tudományos bizottsági ülés a tagok közül hároméves időtartamra megválasztja a bizottság 
elnökét, társelnökét, elnökhelyetteseit és titkárát. A megválasztott tisztségviselő a mandátuma 
lejártával, egy alkalommal újraválasztható.  
Az SJTB-hez tartozó két tudományterület kiegyensúlyozott képviselete érdekében választások 
előkészítésére jelölőbizottságot állít fel. A jelölőbizottság a következő megállapodások szerint 
jár el a tagok és tisztségviselők jelölésében: 
Az SJTB 20 fős választott tagságából a két tudományterület 10-10 főt jelöl. 
A bizottság elnökét ciklusonként váltva jelöli a két tudományterület, azzal, hogy az első, 
2011-2014. évi ciklusban az elnök a statisztikusok közül kerül ki. 
Ciklusonként váltva az elnököt nem adó tudományterület jelöli a társelnököt és a nem 
akadémikus közgyűlési képviselőt.  
A bizottság titkárát az elnökkel azonos területről jelölik. 
A tudományos bizottság elnöke 

• hívja össze a bizottsági ülést, elnököl az ülésen,
• képviseli a tudományos bizottságot,
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• beszámol a bizottságnak a két ülés között végzett tevékenységéről,
• tájékoztatja a bizottságot az osztály munkájáról, az osztályülésekről
• az osztályülések bizottságot érintő napirendi pontjainak előkészítéséről konzultál a

bizottsággal, illetve azok tárgyalásánál képviseli a bizottság álláspontját
• az osztály feladatai tekintetében előkészítő munkájával biztosítja, hogy a bizottság

éljen jelölési, javaslattételi lehetőségeivel
• megküldi az Osztálynak a bizottsági ügyrendet és módosításait,
• tájékoztatja az Osztályt az SJTB más bizottságok, vagy az Osztály egésze

szempontjából is jelentős tevékenységéről.
A tudományos bizottság titkára 

• megszervezi a bizottsági ülést,
• emlékeztetőt készít,
• nyilvántartást vezet a tagokról, tisztségviselőkről,
• gondoskodik a honlap frissítéséről,
• továbbítja a tagokhoz az Osztály tudományos titkárának, az MTA Szervezési

Titkárságának felhívásait az Akadémiai Adattárban (AAT) az akadémiai köztestületi
tagok adatainak és publikációinak nyilvántartása karbantartásával kapcsolatos
ügyekben.

Az SJTB tisztségviselői, valamint az albizottságok elnökei az operatív ügyek intézésére, a 
bizottsági munka előkészítésére és az ügyek folyamatos vitele érdekében rendszeres 
vezetőségi ülést tart.  

5. Az SJTB működése
A bizottság maga alakítja ki éves munkatervét az albizottságok munkatervével 
összehangoltan. 
A bizottság munkáját bizottsági ülések és tudományos konferenciák keretében végzi. 
A tudományos bizottság – szükség szerint szakértők részvételével – bizottsági ülésen tárgyalja 
meg szakterületének kérdéseit és eredményeit, valamint a hatókörébe tartozó tudományos 
közéleti, szervezeti és működési kérdéseket. 
A tudományos bizottsági ülés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal bíró tagoknak több 
mint a fele jelen van. A bizottság ülésén a szavazásra jogosultak számából a tartósan 
külföldön tartózkodók számát és a 70 éven felülieket, ha nincsenek jelen, le kell vonni. A 
határozathozatal az ügyrend elfogadása és módosítása esetében a jelen lévő, szavazásra 
jogosultak kétharmados szótöbbségével, egyéb ügyekben a jelen lévő, szavazásra jogosultak 
egyszerű szótöbbségével történik. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata 
dönt. 
A bizottság évente tájékoztatást kap az al- és munkabizottságok munkájáról és következő évi 
munkatervéről. 
A bizottság évente beszámolót készít az Osztály részére a saját és a hozzátartozó al- és 
munkabizottságok munkájáról. 
Ha az MTA vagy annak valamely szerve felkéri a Bizottság tisztségviselőjét, tagját 
meghatározott feladat elvégzésére, ide értve állandó vagy eseti bizottság létrehozásában való 
részvételt, úgy e felkérésről és az elvégzett munkáról tájékoztatni kell a Bizottságot. 
Ha a Bizottság tisztségviselője vagy a Bizottság külső felkérést kap, arról a Bizottságot 
tájékoztatni kell.  
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6. A Bizottság fórumai
Az SJTB üléseinek helyét, időpontját, témáját, napirendjét a tagok e-mail útján kapják meg. A 
Bizottság valamennyi üléséről emlékeztető készül, amit a SJTB tagjai ugyancsak elektronikus 
formában megkapnak. A tagsággal, a bizottsághoz tartozó de nem tag köztestületi tagokkal és 
a külvilággal való minél hatékonyabb kapcsolattartás érdekében az albizottság lehetőségeihez 
mérten honlapot üzemeltet. A SJTB üléseinek rövid összefoglalóját, valamint a tárgyalt 
témákhoz kapcsolódó szakmai anyagokat, elemzéseket a szaksajtó (elsősorban a Statisztikai 
Szemle) útján is nyilvánosságra hozza. 
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A Statisztikai Tudományos Albizottság munkaterve 

2015. január 20. 14.00–16.30 
1. Leköszönő vezetőség beszámolója az elmúlt ciklusról, Hunyadi László
2. A STAB tisztségviselőinek megválasztása
3. Új tagtársak bemutatkozó előadása

o Bayesi modellválasztás, Kehl Dániel
o Statisztikai módszerek alkalmazása a külkereskedelmi pozíció

értékelésében, Poór Judit

2015. április 
1. A 2016-os mikrocenzus előkészületei, módszertani kihívásai. Tervezett előadó:

Németh Zsolt 
2. Mintakoordináció. Tervezett előadó: Mihályffy László
3. Egyebek

2015. június 
1. Jólét, boldogság, a jólét mérése. Tervezett előadók: Kincses Áron, GKI egy

képviselője 
2. Új tagtársak bemutatkozó előadása
3. Egyebek

2015. szeptember-október 
1. Nemzetközi statisztikai környezet feltérképezése, kutatások, fejlesztések.

Tervezett előadók: OECD, Joint Research Institute képviselői 
2. 2015. október 20.  Statisztika II. Világnap
3. Statisztika más tudományterületeken (földrajz, meterológia, fizika, jog,

igazságügy)
4. Egyebek

2015. november 
1. Magyar Tudomány Ünnepe

Téma: Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban 

Budapest, 2015. március 10. 

Sándorné Kriszt Éva 
STAB elnök 



A Jövőkutatási Tudományos Albizottság munkaterve 

2015. február 13. 11.00–13.30. 
1. Előadás: Az informatikai rendszerek előnyei és kockázatai. Előadó: Kovács Attlia
2. Előadás: V4 SOFI bemutatása. Előadó: Bartha Zoltán - Tóthné Szita Klára
3. Egyebek: 2015-es JTAB munkaterv véglegesítése

2015. április 10. 11.00–13.30. 
1. Előadás: A sport jövője és szerepe a fiatalok nevelésében. Előadó: Borbély Attila

(Wekerle rektora) 
2. Korreferátum: Hullám István
3. Az SJTB újonnan felvett köztestületi tagjainak bemutatkozása

Előadás: A csődelőrejelzés fejlődése Magyarországon 2013-2014. között. Előadó:
Kristóf Tamás

4. Egyebek

2015. június 12. 11.00–13.30. 
1. Előadás: Az Európai Unió múltja és jövője. Előadó: Lóránt Károly
2. Előadás: A JTAB oktatási tevékenysége – áttekintés. Előadó: Hideg Éva, Tóth

Attiláné
3. Megemlékezés: Semmelweis Ignácz Fülöp (1818-1865) - „Az UNESCO Semmelweis

éve 2015”
75 éves lenne Gidai Erzsébet (1940-2008)
Előadó: Schmidt Péter + Kiss László

4. Egyebek

 2015. szeptember 11. 11.00–13.30. 
1. Előadás: Külpolitikai események elemzése és ezek hatása a nagyvilágra. Előadó:

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő 
2. Az SJTB újonnan felvett köztestületi tagjainak bemutatkozása.

Előadás: A jövő orvoslása. Előadó: Meskó Bertalan 
3. Egyebek

2015. november  
Magyar Tudomány Ünnepe 

2015. december 11. 11.00–13.30. 
1. Előadás: Nemzetközi gazdasági stratégiák jövőorientáltsága. Előadó: Nikoletti

Antal 
2. Az SJTB újonnan felvett köztestületi tagjainak bemutatkozása

Előadás: A szegénység vizsgálata és számításának új módja Európában. Előadó: 
Bruder Emese 
Előadás: Az anyagáramelemzés újszerű megközelítésben. Előadó: Karcagi-Kováts 
Andrea 

3. Előadás: Nemzetközi kapcsolatok áttekintése. Előadó: Kiss Endre
4. Egyebek



Továbbá: rendszeres ülésen kívüli alkalmak: 
A jövőkutatás klasszikus (nemzetközi) irodalmát megtárgyaló olvasókör 
Vezeti: Kiss Endre 
Helye TIT Stúdió Egyesület Budapest (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) 

Miskolc, 2015. március 10. 

Tóthné Szita Klára 
JTAB elnök 









Az SJTB 2015. évi munkaterve 
Vezetőségi javaslat 

1. Bizottsági ülés
Időpontja: 2015. május 21., 13 óra
Helye: MTA Nádor Irodaház, földszint, 29.
Javasolt napirendi pontok:

• Szakmai program:
o Kiss Endre: Beszámoló a 2015. március 24-én Brüsszelben

megrendezendő migrációs témakörű jövőkutatási konferenciáról
• Egyéb napirendi pontok:

o Beszámoló az SJTB és Albizottságainak 2014-es tevékenységéről
o Ügyrend módosítása
o Albizottsági munkatervek ismertetése
o A Magyar Tudomány Ünnepe előzetes programjának elfogadása

2. Rendezvény a Magyar Tudomány Ünnepén
Időpontja: 2015. november 19., 10-14 óra
Helye: MTA Székház, Kisterem
Javasolt program:

• STAB részéről: Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a
fenntarthatóságban

• JTAB részéről: Magyarország 2025
A vezetőség javaslata szerint a két program egy időpontban és egy helyen zajlik. 
Mindkét Albizottság részéről 3-4 előadás hangzik el; a délelőtti programban 
kerülnek sor az STAB előadásaira, a délutániban pedig a JTAB előadóira. 

3. Vezetőségi ülések
Helye: BCE, 112. szoba
Öt vezetőségi ülést tervezünk, amelyek közül háromra tavasszal, kettőre pedig
ősszel kerül sor.

4. Köztestületi tagok felvétele
Új köztestületi tagok felvételéről a Bizottsági üléseken szavazunk. Ha a kérés
beérkezése után egy hónapon belül nincs ülés, akkor elektronikus szavazásra
kérjük a Bizottság tagjait.

Budapest, 2015. március 10. 

Besenyei Lajos Nováky Erzsébet 
SJTB társelnöke SJTB elnök 
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