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Tantárgyfelelős neve és beosztása: Dr. Varga Beatrix PhD, egyetemi docens 

Javasolt félév: 1., 3. Ő Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: - 

Óraszám (ea+gy): 9 + 0 Számonkérés módja: aláírás + kollokvium 

Kreditpont: 3 Tagozat: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A gazdaságstatisztika feladata az, hogy megbízható módszereket biztosítson egyfelől a nemzetgazdaság 

mindenkori állapotának vizsgálatához, másfelől a gazdasági folyamatok nyomon követését segíti elő. 

Nemzetgazdasági szinten olyan vizsgálati módszereket, fogalmakat, mutatószámokat, azok rendszereit 

foglalja magába, amelyek lehetővé teszik nemcsak a hazai nemzetgazdaság fejlődési folyamatainak s az 

azokra ható tényezőknek az elemzését, hanem ezek nemzetközi összehasonlítását is.  

Fejlesztendő kompetenciák:1 
tudás: T1, T2 

képesség: K1 (EEF, KM, PSZ); K2 (GM, NG, TV) 

attitűd: A2 

autonómia és felelősség: AF1 (EEF, PSZ, TV); AF2 (GM, KM, NG, TV); AF3 (EEF, NG, PSZ) 

Előadások ideje: 2022. november 05. 

Tantárgy tematikus leírása: 
A gazdaságstatisztika tárgya, feladatai, történeti kialakulása, alapfogalmak.  

A hivatalos statisztikai szolgálat 

Statisztikai alapelvek 

Egységes Európai Gazdasági Számlarendszer – ESA  

Nemzeti jövedelem 

Főbb makrogazdasági mutatók 

Társadalmi haladást mérő mutatószámrendszer 

Fenntartható fejlődés indikátorai 

A lakosság jövedelmének vizsgálata 

A lakosság életszínvonalának vizsgálata 

A szegénység mérése 

Ágazati statisztikák 

Világgazdasági folyamatok 
 

 

Számonkérés módja: 

 
1 A kompetenciák jelölésében a sorszám a szakok képzési és kimeneti követelményeiben (KKK) szereplő sorrendet 

jelenti, T: tudás, K: képesség, A: attitűd, AF: autonómia és felelősség. Olyan tárgy esetében, amelyet több szakon 

is oktatnak egyszerre, az igényelt/fejlesztett kompetencia sorszáma szakonként kerül megadásra. A sorszám 

mellett zárójelben található a szakok rövidítése: (EEF: emberi erőforrások, GM: gazdálkodási és menedzsment, 

KM: kereskedelem és marketing, NG: nemzetközi gazdálkodás, PSZ: pénzügy és számvitel, TV: turizmus-

vendéglátás). 



Az aláírás megszerzése: -  

 

A vizsgára bocsájtás feltétele: aláírás megszerzése 

 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: 

Az írásbeli kollokvium 20 db feleletválasztós teszkérdésből (20*1 pont), és 1 db kifejtendős 

kérdésből, és egy feladatból áll (2*10 pont). A vizsgajegy az elért pontszám alapján az 

alábbiak szerint kerül meghatározásra:  

elégtelen 0-20 pont 

elégséges 20-25 pont 

közepes 26-30 pont 

jó 30-35 pont 

jeles 36-40 pont 

A vizsgadolgozat írása alatt csak írásos bejegyzés nélküli képletgyűjtemény használata 

engedélyezett. Telefon és egyéb segédeszköz használata nem engedélyezett, használata a vizsga 

felfüggesztését vonja maga után. A kollokvium időtartama alatt a telefonokat és egyéb 

segédeszközöket (Pl. okosórát) kizárólag kikapcsolat állapotban tarthatják a táskájukban.  

 

Az előadáson lehetőség van pluszpontok szerzésére, mely pluszpontok a kollokvium jegyének 

megállapításánál beszámítanak. (Összesen 40 pluszpont szerezhető az előadáson.) 

 

Amennyiben a járvány, vagy az energia helyzet alakulása változásokat indokolna, arról a 

NEPTUN rendszerben üzenetet küldünk. Ezért kérjük, hogy olvassák a Neptun 

üzeneteket! 

 

Egyéb információk: 

Egyéb kérdésekben a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának III. kötete a 

Hallgatói Követelményrendszer (HKR), valamint a GTK Kari Hallgatói Követelményrendszer 

(KHKR) a mérvadó.  

 

Előadás ideje: 2022. november 05. (szombat) 9.00-17.40 

Előadás helye: XXXVII. előadó  

konzultációs időpont:  
a Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet honlapján az oktatóknál megtalálható 
http://gtk.uni-miskolc.hu/gei/oktatók 

Ajánlott irodalom:  
1. Havasi Éve: A magyarországi létminimum-számítás korszakai nemzetközi összehasonlításban 

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2015/2015_10/2015_10_001.pdf 

2. A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2021 

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2021 (ksh.hu) 

3. Hazánk gazdasági fejlettsége európai összehasonlításban, 2018 

Statisztikai tükör 2019. december 16. 

 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/gdp_eu/gdp_eu18.pdf 

4. Magyarország nemzeti számlái, 1995-2014 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/monsz/monsz9514.pdf 

5. Magyarország nemzeti számlái, 2018  

Statisztikai tükör 2019 szeptember 30. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/gdpev/gdpevelo18.pdf 

6. Magyarország, 2021.  

Magyarország, 2021 (ksh.hu) 

7. Pozsonyi Pál – Szőkéné Boros Zsuzsanna: Nemzeti jövedelem, gazdasági növekedés 
a. http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2020/2020_06/2020_06_665.pdf 

http://gtk.uni-miskolc.hu/gei/oktatók
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2015/2015_10/2015_10_001.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/fenntartfejl/2021/fenntarthatos_fejlodes_indikatorai_2021.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/gdp_eu.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/gdp_eu.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/gdpev/gdpevelo18.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo_2021.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2020/2020_06/2020_06_665.pdf


8. Hüttl Antónia - Pozsonyi Pál: A nemzeti számlák története Magyarországon I. rész – A kezdetektől a 

nemzetközi szabványok alkalmazásáig 

a. http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2018/2018_02/2018_02_182.pdf 

9. Hüttl Antónia - Pozsonyi Pál: A nemzeti számlák története Magyarországon II. rész – Az Európai Unió 

követelményeinek teljesítése 

a. http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2018/2018_03/2018_03_292.pdf 

10. Sztojcsev Iván: Így írta át a koronavírus a maffia üzleti terveit 

a. https://hvg.hu/kkv/20200909_koronavirus_maffia_szervezett_bunozes_jarvany 

 
 

2022. augusztus 27. 

 

        Dr. Varga Beatrix 

        egyetemi docens 
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