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Óraszám (ea+gy): 2+0 Számonkérés módja: aláírás + kollokvium 

Kreditpont: 2 Tagozat: nappali 

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: 

Előadások ideje Előadások tartalma 

szeptember 10. A társadalomstatisztika fogalma, tárgya. 

szeptember 17. A statisztikai adatgyűjtések megszervezése, a statisztikai adatok 

csoportosítása 

szeptember 24. A statisztikai elemzések egyszerűbb eszközei 

október 1. Társadalmi jelenségek közötti kapcsolatok vizsgálata: Asszociáció 

október 8. Társadalmi jelenségek közötti kapcsolatok vizsgálata: Vegyes 

kapcsolat 

október 15. Társadalmi jelenségek közötti kapcsolatok vizsgálata: Korrelációs 

kapcsolat 

október 22. Demográfiai alapfogalmak, a népesség összetételének vizsgálata 

október 29. Dékáni szünet 

november 5. Népmozgalmi jelenségek vizsgálata 

november 12. Népesség életszínvonalának vizsgálata, szegénység, létminimum 

november 19. Az igazságügyi statisztika rendszere, fogalma, és célja. 

november 26. A kriminálstatisztika története. 

december 3. Jelenségmérés vs. tevékenységmérés – a bűnözés mérésének statisztikai 

korlátai és a statisztikai személet csapdái 



december 10. A bűnözésmérés komparatív elemzése: kapcsolata más társadalmi 

devianciák mérésével, összevethetősége más társadalmak bűnözés-

mérésével 
 

Számonkérés módja: 
Az aláírás megszerzése: Az előadások 60 %-án való részvétel. 

 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: 

A vizsgaidőszakban írásbeli kollokvium. A szorgalmi időszakban lehetőség van megajánlott 

kollokviumi jegy megszerzésére.  

 

Amennyiben a járvány helyzet alakulása változásokat indokolna arról a NEPTUN 

rendszerben üzenetet küldünk. Ezért kérjük, hogy olvassák a Neptun üzeneteket! 

 

Konzultációs időpont: 

A Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet honlapján az oktatóknál megtalálható. 
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 

 
 

2020. szeptember 2.  

 

        Dr. Varga Beatrix 

        egyetemi docens 
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