A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság 2014. évi tevékenysége

1. A bizottság al- és munkabizottságai a tisztségviselők feltüntetésével:
Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság tisztségviselői
Elnök

2014. november 25-ig
Besenyei Lajos
kandidátus

2014. november 25-től
Nováky Erzsébet
a
közgazdaságtudomány doktora
a
közgazdaság- Besenyei Lajos
kandidátus
tudomány doktora
kandidátus
Bartha Zoltán
PhD

Társelnök

Nováky Erzsébet

Titkár

Szép Katalin

Statisztikai Tudományos Albizottság tisztségviselői (STAB) (2015. januári tisztújításig)
Elnök
Alelnök
Titkár
Összekötő titkár

Hunyadi László
Sándorné Kriszt Éva
Kovács Péter
Szép Katalin

kandidátus
PhD
PhD
kandidátus

Jövőkutatási Tudományos Albizottság tisztségviselői (JTAB)
Elnök
Alelnök
Titkár
Elnök
Alelnök

Tóthné Szita Klára
Schmidt Péter
Ligeti Zsombor

Nemzetközi Munkabizottság

Kiss Endre
Szilágyi György

Elnök
Alelnök

kandidátus
kandidátus
PhD

tudományok doktora
tudományok doktora

Oktatási Munkabizottság
Katona Tamás
Tóth Attiláné

PhD
kandidátus

2. A bizottság ülései (időpont, helyszín, napirend, előadók, határozatok stb.):
Első ülés időpontja: 2013. május 15.
Helyszín: MTA Nádor Irodaház
Az ülés napirendje:
1. Beszámoló a 2013. évi munkáról és 2014. évi munkatervről
a. Statisztikai Tudományos Albizottság
b. Jövőkutatási Tudományos Albizottság
c. SJTB
2. SJTB őszi rendezvénye
3. A statisztika és a jövőkutatás helyzete a felsőoktatásban
4. Köztestületi felvételi kérelmek
5. Egyebek

1

A Bizottság az ülésen határozatképes volt.
Határozatok:
•
•
•
•

A Bizottság egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadta, hogy a 2014. évi munkatervek egész
évre szóljanak, még akkor is, ha júliustól már csak ügyvezetőként fognak működni.
A Bizottság egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadta a Bizottság és az Albizottságok
beszámolóit a 2013. évi munkáról és a 2014. évi munkatervekről.
A Bizottság értesíti a IX. Osztályt, hogy tagjainak létszámát a választásokkor 4 fővel
kívánja bővíteni.
A Bizottság a köztestületbe jelentkezők felvételi kérelmét egyhangú szavazással támogatta.

Második ülés időpontja: 2014. november 20.
Helyszín: MTA Székháza
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett nyilvános tudományos ülést a rendezvények
pont alatt ismertetjük.
Az ülések anyagai a http://www.ksh.hu/mta_sjtb_rendezvenyek oldalon megtekinthetők.
Harmadik ülés időpontja: 2014. november 25.
Az ülést Lamm Vanda, az MTA rendes tagja, a Gazdaság és Jogtudományok Osztálya
osztályelnök-helyettese hívta össze.
Az ülés napirendje:
1.) A Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság vezető tisztségviselőinek
megválasztása
Előterjesztő: Lamm Vanda osztályelnök-helyettes
2.) Javaslattétel a Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság al- és munkabizottságaira
Előterjesztő: Lamm Vanda osztályelnök-helyettes
3.) Az alulreprezentált tudományterülethez tartozó köztestületi tagok közül új tagok
kooptálására vonatkozó személyi javaslatok kialakítása
Előterjesztő: Lamm Vanda osztályelnök-helyettes
4.) Egyebek
A november 25-i ülés határozatképes volt (15 fő vett részt), egyhangú szavazással döntés született
az SJTB vezetéséről és az új tagok kooptálásáról.
2014. december 17-én az Osztályülés támogatta a bizottságba november 25-én kooptált
jelöltjeinket, így véglegessé vált az SJTB tagjainak összetétele.
3. A bizottság albizottságainak ülései (időpont, helyszín, napirend, előadók, határozatok,
stb.):
3.1.
A STAB 2014. évi tevékenysége
A STAB-nak jelenleg 56 regisztrált tagja van. (A vezetők és a tagok listája a honlapon tekinthető
meg.)
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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, és reményeink szerint
egyre hatékonyabban szolgálja az Albizottság munkáját és tevékenységének népszerűsítését. A
honlap elérhetősége: http://www.ksh.hu/mta_stab
A STAB 2014-ben 3 általános ülést tartott, melyek helyszíne a KSH Keleti Károly terme volt.
1. Általános ülések, általános témák

•
•
•
•

Február 25. Big Data problémák és alkalmazások (Előadók: Mag Kornélia, KSH és
Benczúr András, MTA SZTAKI)
Június 5. Standardok a statisztikában (Előadó: Szép Katalin, KSH)
Október 2. Beszámoló a statisztika nyelvi munkacsoport tevékenységéről (Előadó:
Sándorné Kriszt Éva)
Október 2. Könyvtár, statisztika, történelem. A magyar statisztikuslexikon ötven éve.
(Előadó: Rózsa Dávid)

2. A statisztika alkalmazásai a különböző tudományterületeken (előadássorozat az általános
ülésekhez kapcsolódóan):
I. Szociológia. (Felkért előadó: Rudas Tamás, ELTE)
II. Pszichológia (Vargha András, ELTE)
3. Az MTA Tudomány ünnepe c. sorozatban a statisztikai szakmai előadások szervezése.
4. Kezdeményezés, illetve részvétel helyi, illetőleg szűkebb szakmai csoportok rendezvényein
• Az ELTE Társadalomtudományi Kar 10 éves ünnepsége kapcsán: Társadalomtudományi
modellezés – a strukturális modellezés kérdései,
• Az ELTE Pszichológiai Intézetének szervezésében: Cutpoint analysis (előadás és vita),
5. A statisztika nyelvi kérdéseit – egyelőre értelmező szótár összeállítása formájában – feldolgozó
munkacsoport folyamatos működtetése, melynek munkájáról Sándorné Kriszt Éva számolt be az
őszi ülésen, ahol döntés született a munka folytatásáról.
6. A STAB a februári ülésén nyílt szavazással elfogadta 4 új tag felvételét az albizottságba.
3.2. A JTAB 2014. évi tevékenysége
A tudományos albizottság létszáma 20 fő, választott SJTB tag 10 fő;
JTAB legfontosabb rendezvényei (2013-ban 5 önálló albizottsági ülést tartott, és a MTU-hez is
kapcsolódott). A regionalizmus és határon átnyúló kutatási együttműködések helyzete és
jövője mellett – már csak a korösszetételből 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 módszerekről,
a genetikai, areális, tipológiai összefüggésekről kaphattunk egy átfogó képét, amely
nagymértékben segítette a témában való eligazodást.
A tudományos bizottság üléseinek helyszíne: MTA Irodaház, Budapest, Nádor u. 7. fszt. 29.
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JTAB ülések:
2014.02.14. (A 2014.évi munkaterv véglegesítése)
Határ-sértés. A térészlelés határ-esetei (Ocskay Gyula CESCI főtitkára)
Helyzetkép a társadalmi fenntarthatóságról az értékrendszerek és jelzőszámok tükrében
(Harcsa István KSH főtanácsadója)

2014.04.11.
A keleti gyógymódok rendszerszemléleti sajátosságai. A nyugati és keleti orvoslás kapcsolatának
jövője: közeledés vagy távolodás? ( Hullám István)
Tudománymetria (Kiss Éva)

2014. 06.13.
Nyugdíjasok jövője (Tóth Attiláné)
Az elbutulás kezelése, megtakarítás mindenkinek (Kappéter István)

2014.09. 12.
Innováció a jövő fejlődéséért (Buday-Malik Adrienn, PhD jelölt)
Ipari parkok (Kiss Éva)
2014.12.13.
A magyar nyelv eredete (Bakro-Nagy Marianne)
Válság – váltság (Koncz Gábor) – megemlékezés a 100 évvel ezelőtt született Koncz Sándor
teológus gondolkodó munkásságáról
Az MTA Tudomány ünnepe c. sorozatban 4 szakmai előadás szervezése.
Az SJTB munkabizottságai, az Oktatási és a Nemzetközi munkabizottság, egy-egy ülést
tartottak.
4. A bizottság 2014. évi legfontosabb rendezvényei rövid leírással (cím, időpont,
helyszín, szakmai értékelés, visszajelzések):
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság „Big
data – forradalmasítja mindennapjainkat?” címmel szervezett nyilvános tudományos ülést.
Időpont: 2014. november 20.
Helyszín: MTA Székház, MTA II. em. Kisterem, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Az ülést Besenyei Lajos és Nováky Erzsébet, az SJTB elnöke és társelnöke vezette.
Program:
Megnyitó - Besenyei Lajos az SJTB elnöke
Mag Kornélia (KSH): Big Data bevezető, áttekintő előadás
Hajdu Ottó (Budapesti Corvinus Egyetem): Big Data, adatbányászat, statisztika
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Stefán Péter (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet): Felhőtechnológia – félelmek,
valós veszélyek és nyereségek
Meskó Bertalan (Webicina Kft.): Big Data az egészségügyben
Koren Miklós (CEU): Mire jó a közgazdaságtan, ha van Big Data?
Kruzslicz Ferenc, Kovács Balázs, Hornyák Miklós (Pécsi Tudományegyetem): Csapatjellemzők
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?
A digitális univerzum mérete kétévente megduplázódik és ezzel a nagy adattömeggel együtt az adatok
hasznossága is megnő, és az információs technológia négy fő hajtóereje (mobilitás, felhő, közösségi
média és a Big Data) gyökeres változást idéz elő fejlesztői és felhasználói oldalon egyaránt. A
Statisztikai és Jövőkutatási Bizottság 2014-ben a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából a Big Data
témáját választotta a tudományos ülés tárgyának. A tudományos ülés célja, hogy körbejárja a növekvő
digitális univerzum, illetve a „Big Data” újszerű kiaknázásában rejlő lehetőségeket.
A „Big Data – forradalmasítja mindennapjainkat?” kérdést több tudomány és szakterület
szempontjából tárgyalták az előadók, a Big Data értelmezésétől a különböző felhasználási
lehetőségekig.
A mobil cellainformációk, közösségi oldalak, szófelhők, térfigyelő kamerák képei nem statisztikai célra
gyűjtött információk. Adatbányászat és vizualizáció – új eszközök. A Big Data napjaink új jelensége,
nagy mennyiségű, nagy sebességgel keletkező és nagy változatosságot mutató adatokat jelent. Kihívás
és lehetőség. Feldolgozásuk, hasznosításuk, tárolásuk, feldolgozásuk feladatot jelent a statisztikának,
informatikának. Mennyire új ez a feladat? Milyen eszközök és megoldások használhatók? Az ilyen
adatokból kinyerhető információk hogyan hasznosíthatók a gyakorlatban- másképpen fogalmazva
hogyan nyerhetők ki a gyakorlatban is használható információk a keletkező Big Data állományokból?
Hol tartunk ma és mit látunk a jövőből?
Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekhez adtak ismereteket előadóink az elméleti statisztika, a hivatalos
statisztika, az informatika, a kutatás és alkalmazás szempontjaiból.
A Kistermet a hallgatóság zsúfolásig megtöltötte.

5. A bizottság által adott díjak: 6. A bizottság tagjainak elismerései (díjak, kitüntetések) 2014-ben:
7. A bizottság 2014. évi kiadványai:
Ide sorolható, de nem kifejezetten a JTAB kiadványa, hiszen forráshiány miatt ezt nem tudjuk
megoldani, de a 2013. évi tudománynapi ünnepségen a jövőkutatók (Hideg É., Nováky E. és
Tóthné Szita K.) részéről elhangzott előadásokat megjelentettük a Budapesti Corvinus Egyetem
kiadásában a Jövőelméletek sorozat 20. köteteként „A magyar jövőkutatás történeti alapjai”
címmel, amelynek lektorálását Besenyei Lajos végezte.
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