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MEGHÍVÓ 
 
 

az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága (SJTB)  
Statisztikai Tudományos Albizottsága (STAB) 

 
2012. február 23-én  14 órakor 

 
tartandó alakuló ülésére.  
 
Helyszín: a KSH Nagytanácsterme 
                (Keleti Károly u. 5-7. I. emelet, Keleti Károly terem) 

 
Napirend: 
 

1. Beszámoló az SJTB alakuló üléséről 
2. A STAB tisztségviselőinek megválasztása 
3. Az SJTB Oktatási munkabizottságába delegált tagok megválasztása 
4. Az SJTB Nemzetközi munkabizottságába delegált tagok megválasztása 
5. A STAB működési rendjének megbeszélése 
6. A STAB programjának megbeszélése 
7. Egyebek 

 
Amennyiben a Statisztikai Tudományos Albizottság tagja, vagy valamely 
munkabizottság tagja kíván lenni, a csatolt nyilatkozatot legyen szíves e-
mailben elküldeni a bizottság titkárának legkésőbb február 20-ig.  
Kérem, azt is szíveskedjék jelezni, ha az alakuló ülésen nem tud részt venni.  
(e-mail: katalin.szep@ksh.hu telefon: 345-6860)  
 
Budapest, 2012. február 14. 
 

 
Besenyei Lajos     Nováky Erzsébet 
SJTB elnöke     SJTB társelnöke 
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Előzmények: 

2011. őszén az MTA a tudományos bizottságok új rendszeréről döntött, így az 
októberi választásokon a Statisztikai és Jövőkutatási Bizottság tagjai 
megválasztásában vehettünk részt.  
Az MTA IX. Osztálya 2011. december 20-ára összehívta az SJTB alakuló 
ülését. A köztestületi tagok által megválasztott 20 tagú Bizottság megválasztotta 
tisztségviselőit, kialakította működési rendjének néhány elemét, továbbá két 
albizottság és két munkabizottság létrehozásáról szavazott. 
A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatban az előkészítő bizottság javaslatára a 
Bizottság úgy döntött, hogy a tisztségviselőket 3 évre választja. Az elnököt és 
titkárát egyik ciklusban az egyik szakterület, a társelnököt a másik szakterület 
adja, majd a ciklus lejártával az alelnök automatikusan elnökké lép elő, és a 
leköszönő elnök szakterülete új társelnököt választ. Ez a fajta rotációs rendszer 
sok más tudományos társaságban jól bevált. A Bizottság úgy döntött, hogy az 
első ciklusban az elnököt és a titkárt a statisztikai szakterület adja, elnöknek 
Besenyei Lajost, titkárnak Szép Katalint választotta. A Bizottság társelnöke (és 
jövőbeni elnöke) Nováky Erzsébet lett. Az SJTB névsora elérhető az MTA 
honlapján:  http://mta.hu/ix_osztaly_cikkei/statisztikai-bizottsag-114801 
A Bizottság úgy határozott, hogy egy-egy szakterületi albizottságot, és két 
funkcionális munkabizottságot hoz létre: 

• Statisztikai Tudományos Albizottság (STAB) 
• Jövőkutatási Tudományos Albizottság (JKTAB) 
• Oktatási Munkabizottság 
• Nemzetközi Munkabizottság 

Az előkészítő bizottság a STAB elnökének Hunyadi Lászlót, a JKTAB 
elnökének Tóthné Szita Klárát, Az Oktatási Munkabizottság elnökének Katona 
Tamást, alelnökének Tóth Évát, a Nemzetközi munkabizottság elnökének Kiss 
Endrét, alelnökének Szilágyi Györgyöt jelölte. A Bizottság úgy döntött, hogy az 
albizottságok és munkabizottságok szervezeti működési rendjéről valamint 
tisztségviselőiről maguk az al- és munkabizottságok döntenek. 
Az SJTB választott tisztségviselőit valamint a létrehozandó albizottságok nevét 
az MTA IX. Osztályának 2012. január 18-i osztályülése jóváhagyta. Így a STAB 
alakuló ülése összehívható. 
 
 
 
 


