
MISKOLCI EGYETEM Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet 

Gazdaságtudományi Kar Üzleti Statisztika és Előrejelzési Tanszék 

 

Tájékoztató 

STATISZTIKA GYAKORLAT (GTÜSE131GIÜN) című tantárgyból 

az Állami Jogtudományi Kar nappali tagozatú  

Igazságügyi igazgatási alapszak hallgatói részére 

2022/2023. tanév II. félév 

 

Tantárgy neve: Statisztika gyakorlat Tantárgy Neptun kódja: GTÜSE131GIÜN 

Tantárgy jellege: kötelező 

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

Javasolt félév: T Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: - 

Óraszám (ea + gy): 0 + 1 Számonkérés módja: aláírás + gyakorlati jegy 

Kreditpont: 3 Tagozat: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A hallgató elsajátítsa a népességre, népesedésre vonatkozó legfontosabb ismereteket, 

a társadalom más szegmenseivel való kapcsolatát, a demográfiai folyamatok alakulásának 

rövid és hosszú távú társadalmi, gazdasági hatásait. 

 

Fejlesztendő kompetenciák:1 

tudás: T4 (LogM); T7 (M, Sz, VF);T8, T9, T11 (MBA magyar); T7, T10 (RK); T9 (VSZ); 

képesség: K1 (LM, Sz, VSZ); K1, K4, K6, K8 (M); K1, K4, K5, K6 (MBA magyar); K1, K3, K5, 

K8 (RK);K1, K6 (VF) 

attitűd: A1, A3 (LM); A2,A5 (M); A3, A6, A7 (MBA magyar); A3,A5, A7 (RK); A2 (Sz, VSZ); 

A3, A5 (VF) 

autonómia és felelősség: AF3, AF5 (VSZ, RK); AF3 (LM, VF); AF3, AF7(M); AF3, AF8 (Sz, 

MBA magyar); 

 

 

Tantárgy ütemezése: Az előadások páratlan heteken tömbösítve vannak megtartva 16.00-

19.15 a megfelelő csoportnak A1/128. terem.  

 

Előadások ideje Előadások tartalma 

február 27. 

(1. csoport) 

Az igazságügyi statisztika fogalma, területe, célja, feladatai 

Bűnügyi statisztika kialakulása 

A bűnügyi statisztika keletkezésének folyamata 

A számbavétel nehézségei 

Kriminalitási arányszámok 

 

 
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: (logM: Logisztikai menedzsment/ellátásilánc-menedzsment; M: 

Marketing; MBA magyar: Master of Business Administration (HUN); Sz: Számvitel; VF: Vállalkozásfejlesztés; RK: 

Regionális és környezeti gazdaságtan; VSZ: Vezetés és szervezés)  



Március 13. 

(2. csoport) 

Az igazságügyi statisztika fogalma, területe, célja, feladatai 

Bűnügyi statisztika kialakulása 

A bűnügyi statisztika keletkezésének folyamata 

A számbavétel és összehasonlítás nehézségei 

Kriminalitási arányszámok 

Március 27. 

(1. csoport) 

évközi zh 1. (max. 20 pont) 

Visszaesésé vizsgálata 

Igazságügyi statisztika adatainak forrásai 

Társadalmi folyamatok közötti kapcsolatok vizsgálata 

Sztochasztikus kapcsolat fogalma 

Április 24. 

(2. csoport) 

évközi zh 1. (max. 20 pont) 

Visszaesésé vizsgálata 

Igazságügyi statisztika adatainak forrásai 

Társadalmi folyamatok közötti kapcsolatok vizsgálata 

Sztochasztikus kapcsolat fogalma 

Május 8. 

(1. csoport) 

évközi zh 2. (max. 20 pont) 

Demográfia alapjai  

Gazdaságstatisztika 

Május 22. 

(2. csoport) 

évközi zh 2. (max. 20 pont) 

Demográfia alapjai  

Gazdaságstatisztika 

  
 

 

Amennyiben a járvány helyzet, vagy az energiahelyzet változásokat indokolna arról a 

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

üzeneteket, és aktualizálják az adataikat a Neptunban!  

 

Számonkérés módja: 

Az aláírás megszerzése: 

A gyakorlatok 60 %-án való részvétel.  

A gyakorlati jegy megállapítása az évközi zh-k összpontszáma alapján: 
0 - 20 pont elégtelen 

21 - 25 pont elégséges 

26 - 30 pont közepes 

31 - 35 pont jó 

36 - 40 pont jeles 

A dolgozatírás alatt csak számológép használata engedélyezett. Telefon, illetve okoseszközök, 

használata nem engedélyezett. 

 

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.  

 

A gyakorlatok ütemezése: hétfő (Páratlan heteken. A csoportbeosztást lásd fenn!) 16.00-

19.15 A1/128. terem 

 

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

http://gtk.uni-miskolc.hu/gei/oktatók


Kötelező irodalom:  
1. Hoóz István: Bevezetés az általános és az igazságügyi statisztikába Pécs, 1996 

2. Domán-Szilágyi-Varga: Statisztikai elemzések alapjai 2009. 

3. Statisztikai képletgyűjtemény és táblázatok 

Ajánlott irodalom: 

1. Belügyi szemle 2002 50. évf 4. száma  

2. Hunyadi László: Grafikus ábrázolás a statisztikában 

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2002/2002_01/2002_01_022.pdf 

 
 

2023. február 20.  

 

        Dr. Varga Beatrix 

        egyetemi docens, tárgyjegyző 


