
Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya  
Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának 2015. évi tevékenysége 

 
1. A bizottság al- és munkabizottságai a tisztségviselők feltüntetésével: 

Elnök:   
Alelnök:  
Titkár:  

 
2. Tudományos/Állandó bizottság létszáma:  

Akadémikus:          
MTA doktora és tudomány doktora:  
Kandidátus:        
PhD:         

 
3. Tudományos/Állandó bizottsághoz tartozó köztestületi tagok száma:  

Akadémikus:       
Tudomány és MTA doktora:   
Kandidátus:     
PhD:      
 

4. A bizottság ülései (időpont, helyszín, napirend, előadók, határozatok stb.): 
 

Tudományos ülés (az ülésről készült emlékeztető a beszámolóhoz csatolva) 
Időpontja: 2015. május 21., 13:00-15:00 óra 
Helyszíne: MTA Irodaház, fszt. 29-es terem (1051 Budapest, Nádor u. 7.) 
Napirend és előadók: 

a) Kiss Endre (DSc): Beszámoló a 2015. március 24-én Brüsszelben megrendezett 
migrációs témakörű jövőkutatási konferenciáról  

b) Nováky Erzsébet (DSc): Beszámoló az SJTB 2014. évi tevékenységéről 
c) Hunyadi László (CSc): Beszámoló a STAB 2014. évi tevékenységéről 
d) Tóthné Szita Klára (CSc): Beszámoló a STAB 2014. évi tevékenységéről 
e) Bartha Zoltán (PhD): Az SJTB ügyrend módosítása 
f) Sándorné Kriszt Éva (PhD) és Tóthné Szita Klára: Az STAB és a JTAB 2015. évi 

munkatervének ismertetése 
g) Nováky Erzsébet (DSc): A Magyar Tudomány Ünnepe előzetes programjának 

elfogadása 
Határozatok: 

a) Az SJTB ügyrend módosítása (A módosított ügyrend mellékelve) 
b) Ajánlás statisztikai módszerek alkalmazására az akadémiai bizottságok tagjainak 

választásakor (Ad hoc bizottság, vezető: Szép Katalin) 
 
Kihelyezett tudományos ülés (az ülés meghívója mellékelve) 

Időpontja: 2015. október 16., 11:00-13:00 óra 
Helyszíne: Reneszánsz terem, Palota Szálló, Lillafüred, 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 1. 
Napirend és előadók: 

a) Nováky Erzsébet (DSc): Megnyitó 
b) Besenyei Lajos (CSc): A statisztika és jövőkutatás kapcsolatrendszere, azonosságok 

és sajátosságok. Az elmúlt 25 év eredményei, különös tekintettel a Miskolci 
Egyetemre 

c) Sándorné Kriszt Éva (PhD): A hazai felsőoktatás statisztika oktatásának áttekintése 
és nemzetközi kitekintés 

d) Hideg Éva (DSc): Jövőkutatás a hazai felsőoktatásban és nemzetközi kitekintés 



 2 

e) Beszámolók a statisztika és a jövőkutatás helyzetéről a magyar felsőoktatási 
intézményekben 

a. Hajdu Ottó (DSc): Budapesti Corvinus Egyetem – kimentését kérte 
b. Kovács Péter (PhD) – Szegedi Tudományegyetem 
c. Rappai Gábor (CSc) – Pécsi Tudományegyetem 
d. Tóth Attiláné (CSc) – Budapesti Műszaki Egyetem, Nyugat-Magyarországi 

Egyetem, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 
e. Tóthné Szita Klára (CSc) – Miskolci Egyetem 
f. Szilágyi Roland (CSc) – Miskolci Egyetem 

f) Besenyei Lajos (CSc): Zárszó 
Az ülés előadásai: A prezentációk letölthetők a Bizottság honlapjáról - 
http://www.ksh.hu/mta_sjtb_rendezvenyek 

 
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott ünnepi ülés (az ülés meghívója mellékelve) 
 Időpontja: 2015. november 19., 10:00-15:00 óra 
 Helyszíne: MTA Székház, II. em. Kisterem, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 
 Címe: Fenntarthatóság és Magyarország 2025-ben 
 Programja és előadók: 

a) Bartus Gábor (PhD): A fenntarthatóság koncepciója a statisztikán innen és túl 
b) Pálvölgyi Tamás (CSc): A természeti tőke fenntarthatóságának kérdései és 

statisztikai mérése 
c) Rappai Gábor (CSc): Mérhető-e a fenntarthatóság – az Európa 2020 stratégia 

példája 
d) Sándorné Kriszt Éva (PhD): A felsőoktatás teljesítményének fenntartható 

mérhetősége 
e) Nováky Erzsébet (DSc): Magyarország 2025-ben – mai szemmel 
f) Besenyei Lajos (CSc): Generációs struktúraváltás Magyarországon – 2000-2025 

(prognózisok, tények, következmények) 
g) Gáspár Tamás (CSc): A nemzetközi erőviszonyokban várható változások 
h) Bernschütz Mária (PhD) – Dörnyei Krisztina (PhD): A Z-generáció a jövőről – 

empirikus vizsgálat eredményei 
Az ülés előadásai: A prezentációk letölthetők a Bizottság honlapjáról - 
http://www.ksh.hu/mta_sjtb_rendezvenyek  

 
5. A bizottság albizottságainak ülései (időpont, helyszín, napirend, előadók, határozatok, 

stb.):  
 
A Statisztikai Tudományos Albizottság ülései 

Időpontja: 2015. január 20-án 14 óra 
Helyszíne: KSH Keleti Károly terem (Keleti Károly u. 5-7. I. emelet) 
Programja és előadók: 
a) Leköszönő vezetőség beszámolója az elmúlt ciklusról 
b) A STAB tisztségviselőinek megválasztása 
c) Új tagtársak bemutatkozó előadása 
d) Bayesi modellválasztás (Felkért előadó: Kehl Dániel) 
e) Statisztikai módszerek alkalmazása a külkereskedelmi pozíció értékelésében (Felkért 

előadó: Poór Judit) 
 
Időpontja: 2015. április 14-én 14 óra 
Helyszíne: BGF Lotz terem (Markó utca u. 29-31. I. emelet) 
Programja és előadók: 
a) Hároméves munkaprogram 
b) A 2016. évi mikrocenzus előkészítése. (Felkért előadó: Németh Zsolt) 
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c) A mintakoordináció alkalmazása a statisztikai hivatalok folyamatos reprezentatív 
megfigyeléseiben (Felkért előadó: Mihályffy László) 

d) Egyebek 
 
Időpontja: 2015. július 2-án 14 óra 
Helyszíne: KSH Keleti Károly terem (Keleti Károly u. 5-7. I. emelet) 
Programja és előadók: 
a) Tájékoztatók, bejelentések, egyebek 
b) Az életminőség objektív mérőszámaitól a jóllét szubjektív változókkal való méréséig 

(Felkért előadó: Kelemen Rita) 
c) Paradigmaváltás, fejlesztések a mikro- és makro statisztikában (Felkért előadó: Laczka 

Éva, Pozsonyi Pál)  
 
Időpontja:2015. október 8-án 14 óra 
Helyszíne: KSH Keleti Károly terem (Keleti Károly u. 5-7. I. emelet) 
Programja és előadók: 
a) "Térinformatika - Big Data - Statisztika", Felkért előadó: Fekete Gábor, a FÖMI 

főigazgatója 
b) A statisztika alkalmazása más területeken: számítógépes nyelvészet, Felkért előadó: 

Prószéky Gábor, MTA doktora, PPKE 
c) Tagtársak bemutatkozó előadása: Kovácsné Székely Ilona, BGF 
d) Egyebek, bejelentések 

 
A Jövőkutatási Tudományos Albizottság ülései 

 
Időpontja: 2015. február 13., 11:00-13:00 óra 

 Helyszíne: MTA Irodaház, fszt. 29-es terem (1051 Budapest, Nádor u. 7.) 
 Programja és előadók: 

a) Tóthné Szita Klára (CSc): A 2015. évi JTAB-munkaterv véglegesítése 
b) Kovács Attila (CSc): Az informatikai rendszerek előnyei és kockázatai 
c) Bartha Zoltán (PhD) – Tóthné Szita Klára (CSc): V4 SOFI bemutatása 

 
Időpontja: 2015. április 10., 11:00-13:30 óra 

 Helyszíne: MTA Irodaház, fszt. 29-es terem (1051 Budapest, Nádor u. 7.) 
 Programja és előadók: 

a) Borbély Attila (PhD): A sport jövője és szerepe a fiatalok nevelésében  
b) Hullám István (PhD): Korreferátum 
c) Kristóf Tamás (PhD): A csődelőrejelzés fejlődése Magyarországon 2013-2014. 

között 
 

Időpontja: 2015. április 10., 11:00-13:30 óra 
 Helyszíne: MTA Irodaház, fszt. 29-es terem (1051 Budapest, Nádor u. 7.) 
 Programja és előadók: 

a) Lóránt Károly: Az Európai Unió múltja és jövője  
b) Hideg Éva (DSc) – Tóth Attiláné (CSc): A JTAB tagok oktatási tevékenysége – 

áttekintés 
c) Kiss László és Schmidt Péter: Semmelweis Ignácz Fülöp (1818–1865) – „Az 

UNESCO Semmelweis éve 2015” és o 75 éves lenne Gidai Erzsébet (1940–2008) 
 
Időpontja: 2015. szeptember 11., 11:00-13:30 óra 

 Helyszíne: MTA Irodaház, fszt. 29-es terem (1051 Budapest, Nádor u. 7.) 
 Programja és előadók: 

a) Nógrádi György: Külpolitikai események elemzése és ezek hatása a nagyvilágra 
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b) Meskó Bertalan (PhD): A jövő orvoslása 
 

Időpontja: 2015. december 11., 11:00-15:00 óra 
 Helyszíne: TIT Stúdió Egyesület, 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. 
 Programja és előadók: 

a) Bruder Emese (PhD): A szegénység vizsgálata és számításának új módja Európában? 
b) Karcagi-Kováts Andrea (PhD): Az anyagáramelemzés újszerű megközelítésben 
c) Kiss Endre (DSc): A jövőkutatás klasszikus irodalmát megtárgyaló olvasókör 

tapasztalatai   
 
Kerekasztal konferencia: Magyarország 2025-ben és kitekintés 2050-re  

d) Nováky Erzsébet (DSc): A tanulmányokra épülő (és készülő) összegező tanulmány 
főbb tételeinek bemutatása 

e) Tanulmányok Szerzői (Korompai Attila CSc, Kiss Éva DSc, Benedek András DSc, 
Vass Zoltán PhD, Kiss Endre DSc, Koncz Gábor CSc, Dörnyei Krisztina PhD): Az 
egyes tanulmányok főbb pontjainak kiemelésével az összegező tanulmány gazdagítása  

f) Nováky Erzsébet köszöntése 70. születésnapján 
 
6. A bizottság 2015. évi legfontosabb rendezvényei rövid leírással (cím, időpont, 

helyszín, szakmai értékelés, visszajelzések): 
 
A Bizottság két legfontosabb rendezvénye a 2015. október 16-i nyílt tudományos ülés volt, amit 
Miskolc-Lillafüreden tartottunk, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának 25 éves 
évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferenciával egy időben, valamint a 
2015. november 19-én, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megtartott ünnepi tudományos 
ülés. Mindkét rendezvény programját mellékeltük a beszámolóhoz, és részletesebb leírásuk a 4. 
pont alatt megtekinthető. 
 

7. A bizottság által adott díjak: - 
 

8. A bizottság tagjainak elismerései (díjak, kitüntetések) 2015-ben:  
 
Tóthné Szita Klára, a JTAB elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át Balog 
Zoltán minisztertől (2015. augusztus) (Ld.: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-
miniszteriuma/hirek/allami-kitunteteseket-es-szakmai-dijakat-adott-at-balog-zoltan-2015-08-19) 
Nováky Erzsébet, az SJTB elnöke a World Futures Studies Federation 2015 kiemelkedő női 
jövőkutatója díjat kapta Jennifer M. Gidleytől, a WFSF elnökétől (2015. március) (Ld.: 
http://www.wfsf.org/about-us/wfsf/award)  
 

9. A bizottság 2015. évi kiadványai: - 
 

10. Egyéb (az előző pontokhoz nem sorolható, a tudományos bizottság tagjaihoz v. köztestületi 
tagjaihoz kötődő kiemelkedő eredmény, esemény, javaslatok a bizottság további munkájára, 
javaslat a bizottsághoz tartozó köztestületi tagság képviseletére és aktivizálására): 

 
Az SJTB tavaszi és őszi vezetőségi üléseken vitatta meg és hagyta jóvá a bizottság, valamint az 
albizottság éves munkatervét. A két tudományág – a statisztika és a jövőkutatás – tudományos 
képviselői a korábbiakhoz hasonlóan 2015-ben is harmonikusan, egymás munkáját segítve 
dolgoztak. 
 
2015 során az alábbi tagokat javasolta a Bizottság a köztestületi tagok közé felvenni: 

- Dombi Mihály (1985) 
- Kárpáti József (1975) 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/allami-kitunteteseket-es-szakmai-dijakat-adott-at-balog-zoltan-2015-08-19
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/allami-kitunteteseket-es-szakmai-dijakat-adott-at-balog-zoltan-2015-08-19
http://www.wfsf.org/about-us/wfsf/award




 
 

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. 
 

Elnök: Nováky Erzsébet 
Társelnök: Besenyei Lajos 
http://www.ksh.hu/mta_sjtb 

Titkár: Bartha Zoltán 
+3620/9350356 | zolib@hu.inter.net 

http://gtk.uni-miskolc.hu/gei/bz 
 



 
 
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 
 

 

Elnök: Nováky Erzsébet 
Társelnök: Besenyei Lajos 
http://www.ksh.hu/mta_sjtb 

Titkár: Bartha Zoltán 
+3620/9350356 | zolib@hu.inter.net 

http://gtk.uni-miskolc.hu/gei/bz 
 



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
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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,  

 2 



• 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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MEGHÍVÓ 

 

az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága 
(SJTB) 

 
2015. október 16-án 11:00 órától 

 
tartandó nyilvános ülésére. 

 
Helyszín: Reneszánsz terem, Palota Szálló, Lillafüred (3517 Miskolc, Erzsébet sétány 1.) 
 
Napirend: 

1. Megnyitó (Nováky Erzsébet) 
2. Besenyei Lajos: A statisztika és jövőkutatás kapcsolatrendszere, azonosságok és 

sajátosságok. Az elmúlt 25 év eredményei, különös tekintettel a Miskolci Egyetemre 
3. Sándorné Kriszt Éva: A hazai felsőoktatás statisztika oktatásának áttekintése és 

nemzetközi kitekintés 
4. Hideg Éva: Jövőkutatás a hazai felsőoktatásban és nemzetközi kitekintés 
5. Pódiumbeszélgetés a statisztika és a jövőkutatás helyzetéről a magyar felsőoktatási 

intézményekben 
Résztvevők: 
 Hajdu Ottó (Budapesti Corvinus Egyetem) 
 Kovács Péter (Szegedi Tudományegyetem) 
 Rappai Gábor (Pécsi Tudományegyetem) 

Tóth Éva (Budapesti Műszaki Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, 
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola) 

 Tóthné Szita Klára (Miskolci Egyetem) 
 Varga Beatrix és Szilágyi Roland (Miskolci Egyetem) 

6. Zárszó (Besenyei Lajos) 
 
Kérem, az SJTB titkárának a zolib@hu.inter.net címen jelezze, ha az ülésen nem tud részt 
venni. 
 
Budapest, 2015. szeptember 17. 
 
 
 

Besenyei Lajos  
társelnök 

Nováky Erzsébet 
elnök 

 

Elnök: Nováky Erzsébet 
Társelnök: Besenyei Lajos 
http://www.ksh.hu/mta_sjtb 

Titkár: Bartha Zoltán 
+3620/9350356 | zolib@hu.inter.net 

http://gtk.uni-miskolc.hu/gei/bz 
 



 

 
 

 

MEGHÍVÓ 

Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Statisztikai és 

Jövőkutatási Tudományos Bizottságának tudományos ülése  

a Magyar Tudomány Ünnepén 

 
 

Időpont: 2015. november 19., csütörtök, 10.00  

Helyszín: MTA Székház Kisterem (II. emelet) 
 
 

    FENNTARTHATÓSÁG ÉS MAGYARORSZÁG 2025-BEN 

 

Megnyitó – Nováky Erzsébet, az SJTB elnöke, levezető elnök 

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban 

Bartus Gábor (PhD): A fenntarthatóság koncepciója a statisztikán innen és túl 

Pálvölgyi Tamás (CSc): A természeti tőke fenntarthatóságának kérdései és statisztikai mérése 

Rappai Gábor (CSc): Mérhető-e a fenntarthatóság – az Európa 2020 stratégia példája 
Sándorné Kriszt Éva (PhD): A felsőoktatás teljesítményének fenntartható mérhetősége 

12.10-12.30: Szünet 

Magyarország 2025  

Levezető elnök: Besenyei Lajos, az SJTB társelnöke 

Nováky Erzsébet (DSc): Magyarország 2025-ben – mai szemmel 
Besenyei Lajos (CSc): Generációs struktúraváltás Magyarországon – 2000-2025 (prognózisok, tények, 

következmények) 
Gáspár Tamás (CSc): A nemzetközi erőviszonyokban várható változások 

Bernschütz Mária (PhD) – Dörnyei Krisztina (PhD): A Z-generáció a jövőről – empirikus vizsgálat 
eredményei 

 

Elnöki zárszó 
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