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Tantárgy neve: Demográfia Tantárgy Neptun kódja: GTÜSE393 

Tantárgy jellege: szabadon választható 
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Javasolt félév: T Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: - 

Óraszám (ea + gy): 15 + 0 Számonkérés módja: aláírás + kollokvium 

Kreditpont: 4 Tagozat: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A hallgatókkal elsajátítassa 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: 

Tantárgy ütemezése: 

1. konzultáció: március 19. péntek, 13:20 – 18:30 - V. ea 

Alapfogalmak, adatforrások, demográfia történeti kialakulása, népszámlálások 

Népesség, népesedés, népességfejlődés 

A népesség összetételének vizsgálata 

Születési és termékenységi mutatók 

A magyarországi termékenység alakulása a gazdasági fejlődés tükrében 

 

2. konzultáció: április 9. péntek, 13:20 – 15:50 - XXXIII. ea 
A halandóság mutatói. Standardizálás, 

Halandósági táblák 

                                                           
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)  



Halandóság vizsgálata a gazdasági fejlődés tükrében 

 

3. konzultáció: április 10. szombat, 12:20 – 17:40 – A/1 310 
Vándorlás, mobilitás 

A népesség elöregedésének gazdasági 

Népesedés politikák 

 
A 12. számú Rektori utasításban foglaltak szerint a szemesztert távoktatásban kezdjük el. Az 
előadások, és a gyakorlatok linkjeit Neptun-üzenetben küldjük el Önöknek. Amennyiben a 
járványhelyzet megengedi, és Rektori utasítást kapunk, akkor áttérünk jelenléti oktatásra. 
Természetesen mindig tájékoztatjuk Önöket a változásokról. Kérjük figyeljék a Neptunt, 
ellenőrizzék le a Neptun Rendszerben megadott adataikat, elérhetőségeiket! A Miskolci Egyetem 
e-learninges felületén a tantárgyunk alatt minden anyagrész elméleti és gyakorlati anyaga 
megtalálható. 

 

Számonkérés módja: 

Az aláírás megszerzése: - 

 

A vizsgára bocsájtás feltétele: aláírás megszerzése 

 

A kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: 

Az írásbeli kollokvium az elért pontszám alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

elégtelen 0 -50 pont; elégséges 51-60 pont; közepes 61-70 pont; jó 71-80 pont; jeles 81-90 

pont. A dolgozatírás alatt csak számológép használata engedélyezett. Telefon 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.  

 

 

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

Kötelező irodalom:  
1. Havasi Éva: 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, 2016 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/fenntartfejl/fenntartfejl16.pdf 

3. Hazánk gazdasági fejlettsége európai összehasonlításban, 2016 

Statisztikai tükör 2017. december 14. 

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

4. Magyarország nemzeti számlái, 1995-2014 

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

5. Magyarország nemzeti számlái, 2016  

Statisztikai tükör 20147 szeptember 29. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/gdpev/gdpevelo16.pdf 

 
 

2021. február 1.  

 

        Dr. Varga Beatrix 
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        egyetemi docens, tárgyjegyző 


