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Tantárgy feladata és célja: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a társadalomstatisztika alapvető 
fogalmaival, elemzési lehetőségeivel, a bűnözés mérésének szabályaival, valamint a 

magyarországi bűnözés statisztikai jellemzőivel. 
 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadások ütemezése: 

 

1. október 08 (szombat) 8.30-15.30. helye: A1/314  
A társadalomstatisztika fogalma, tárgya. 

A statisztikai elemzések egyszerűbb eszközei 
Társadalmi jelenségek közötti kapcsolatok vizsgálata: Asszociáció 
Társadalmi jelenségek közötti kapcsolatok vizsgálata: Vegyes kapcsolat 

Társadalmi jelenségek közötti kapcsolatok vizsgálata: Korrelációs kapcsolat 
Demográfiai alapfogalmak, a népesség összetételének vizsgálata 

Népmozgalmi jelenségek vizsgálata 
Népesség életszínvonalának vizsgálata, szegénység, létminimum 
Az igazságügyi statisztika rendszere, fogalma, és célja. A kriminálstatisztika története.  

Jelenségmérés vs. tevékenységmérés – a bűnözés mérésének statisztikai korlátai és a 
statisztikai személet csapdái  

 
2. november 18 (péntek) 12.20-14.00. helye: A1/307 

A bűnözésmérés komparatív elemzése: kapcsolata más társadalmi devianciák mérésével, 

összevethetősége más társadalmak bűnözés-mérésével 



Számonkérés módja: 

Az 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.  

 

Konzultációs időpont: 

A Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet honlapján az oktatóknál megtalálható. 

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 

 
 

2022. augusztus 29.  

 

        Dr. Varga Beatrix 

        egyetemi docens 

 


