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I. 

A Statisztika a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti 

Követelményei (KKK) 

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése 

Statisztika a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak 

A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul 

Public service statistics postgraduate specialist training course 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése 

Közszolgálati statisztikai szaktanácsadó  

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése angolul 

Civil Service Statistical Consultant 

3. Képzési terület 

Államtudományi 

4. A szakirányú továbbképzés ISCED szerinti besorolása, valamint az európai és a 

magyar képesítési keretrendszer szerinti besorolása, továbbá a szakképzettség – 

képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti – tanulmányi területi 

besorolása 

MKKR, EKKR: 6 

ISCED: 380/0488 

5. A felvétel feltétele 

Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.  

6. A képzési idő 

2 félév 

7. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 

60 kreditpont 

8. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és 

felelősség) 

A képzés célja olyan közszolgálati statisztikus szakemberek képzése, akik felkészültek és 

képzettek a saját munkakörnyezetükben adódó statisztikai tervezési, végrehajtási és ellenőrzési 

feladatok elvégzésére. A képzés során a hallgatók elsajátítják a hivatalos statisztika eszköztárát, 

megtanulják a hivatalos statisztikai módszereket, és megismerik annak a közszolgálatban 

releváns alkalmazási területeit.  
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A képzés célja, hogy a közszolgálati szervezetekben a képzés eredményének köszönhetően 

rendelkezésre álljanak azok a felkészült szakemberek, akik egyrészt ismerik a közszolgálat 

speciális szervezeti kultúráját, másrészt szakmai tudásuk alkalmassá teszi őket arra, hogy a 

különböző szakterületek munkáját statisztikai adatelőállítási, tervezési, elemzési és támogató 

munkájukkal segítsék. A képzés során a hallgatók a szakmai tudás és készségek elsajátításán 

túl megismerkednek a hivatalos statisztika fejlesztésével, előállításával, közzétételével 

foglalkozó szervezetek tevékenységével, ezek közigazgatási relevanciájával, a statisztikai 

adatgyűjtésekre, statisztikai adatátvételekre és elemzésre vonatkozó szabályokkal, 

módszerekkel és jogszabályi környezettel.  

 

 

8.1. A képzés során elsajátítandó kompetenciák  

8.1.1. A közszolgálati statisztikus  

 

a) tudása 

 Ismeri a statisztikai elméleteket és módszereket. 

 Ismeri a statisztikai osztályozási alapfogalmakat, alap- és csoportosítási elveket.  

 Átlátja a statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és közzétételéhez szükséges 

statisztikai adatelőállítási folyamatot és az arra vonatkozó minőségi elvárásokat. 

 Tisztában van az adatelőkészítés folyamatával, hivatalos statisztikában betöltött 

szerepével. 

 Ismeri a statisztikai adatfelvételekre vonatkozó módszereket.  

 Tisztában van azzal, hogy a metaadatoknak milyen fontos szerepük van a statisztikai 

adatelőállítási folyamatban, képes metaadatokat megtervezni.  

 Ismeri a relációs adatbázisok alapjait. Tisztában van az adatkinyerés lehetőségeivel. 

 Birtokában van azoknak a módszertani ismereteknek, amelyek alapján a hivatalos 

statisztikák tervezési, előállítási, ellenőrzési munkáját professzionális szinten tudja 

végezni.  

 Ismeri a munkájához szükséges adatbázis- és táblázatkezelő eszközöket.  

 Ismeri a matematikai-statisztikai feldolgozások módszereit és szoftvereszközeit.  

 Ismeri az EU-s és a magyarországi statisztikai adatfelvételeket irányító szervezetek 

munkáját. 

 Tisztában van a Központi Statisztikai Hivatal által végzett egyes statisztikai feladatok 

típusaival, szerepével.  

 Tisztában van a hivatalos statisztikát érintő adatvédelmi szabályozással, az adatvédelmi 

és a statisztikai törvénnyel.  

 Tisztában van a statisztikai adatfelvételekre vonatkozó jogszabályokkal és minőségi 

elvárásokkal.  

 Tisztában van a minőségmenedzsment történetével, modelljével.  

 Érti a minőségfogalmat, annak összetevőit, a minőségkövetelményeket.  

 Tisztában van a tervezés-mérés-értékelés-visszacsatolás folyamatával a hivatalos 

statisztikában.  

 Tisztában van a minőségértékelési módszerekkel és eszközökkel, a termékminőség- és 

folyamatminőség-indikátorokkal.  

 Ismeri a statisztikai információk elérhetőségét, hozzáférhetőségét a nemzetközi és hazai 

szervezetek honlapján (Európai Statisztikai Rendszer, ENSZ, OECD, KSH stb.). 

  



 

4 

 

b) képességei 

 Szakmai ismeretei birtokában képes tanácsadóként közreműködni statisztikai 

adatfelvételek (adatgyűjtések, adatátvételek) tervezésére, adatok ellenőrzésére, 

feldolgozására, elemzésére vonatkozóan. 

 Képes a rendelkezésére álló adatfelvételi módszerekből a megfelelő módszer 

kiválasztására. 

 Képes a rendelkezésére álló adatelemzési módszerekből a megfelelő módszer 

kiválasztására.  

 Képes a rendelkezésére álló adatokból megfelelő elemzések elvégzésére.  

 Képes statisztikai adatelőállítási folyamatokat tervezni, folyamatokat átlátni és 

minőségjavítási lehetőségeket beazonosítani; azok alapján fejlesztéseket definiálni. 

 Képes önállóan döntéseket hozni annak érdekében, hogy a környezete számára 

megfelelő adatfelvételi és adatelemzési feladatokat elvégezze.  

 Képes az adatelemzésből tájékoztatás céljából szöveges dokumentáció elkészítésére. 

 Képes statisztikai információkat elérni és értelmezni a nemzetközi és hazai szervezetek 

honlapján (Európai Statisztikai Rendszer, ENSZ, OECD, KSH stb.). 

 Képes statisztikai információk kinyerésére és elemzésére a rendelkezésére álló és 

számára elérhető kiadványok, adatbázisok alapján.  

 Képes SQL használatával egyszerű lekérdezésekre adatbázisból. 

 Képes a valóság rekonstruálására a rendelkezésére álló statisztikai adatok alapján.  

 Képes arra, hogy minőségjelentést készítsen; minőségmérést és -értékelést végezzen a 

gyakorlatban.  

 Fejlett kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik.  

 Képes megfelelő döntések meghozatalára.  

 Rendelkezik a kritikai gondolkodás képességével.  

 

c) attitűdje 

 Törekszik arra, hogy munkája során kreatív és megbízható legyen. 

 Munkája során fogékony az új elemzési módszerek megismerésére és kipróbálására. 

 Kritikusan áll a rendelkezésére álló adatokhoz, törekszik arra, hogy ezekből az 

elemzések révén a minőségileg elvárható legmagasabb eredménnyel és hatékonysággal 

dolgozzon.  

 Törekszik munkájában az elvárt magas eredmények megvalósítására.  

 Szorgalmas, érdeklődő, nyitott szakmája új eredményeinek megismerésére és 

alkalmazására. 

 Fontosnak tartja a magabiztos tájékozódást a minőségkövetelmények, a 

minőségértékelés, a hivatalos statisztika mérési és értékelési módszerei, a TQM elvek 

és a PDCA működés tekintetében. 

 Motivált, nyitott, és törekszik a csapatmunkára és az együttműködésre. 

 Törekszik arra, hogy megismerje a munkáját befolyásoló új jogszabályokat.  

 Fogékony a minőségmenedzsment által kívánt követelmények betartására.  

 Kritikusan viszonyul a különböző adatbázisokból kinyert adathalmazhoz, törekszik 

ezen adatok megfelelő értelmezésére és felhasználására.  

 Nyitott új lehetőségek és módszerek megismerésére és kipróbálására a megfelelő 

kontroll betartása mellett.  

 Elkötelezett abban, hogy munkáját mindig a legmagasabb szinten és eredményekkel 

végezze.  
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d) autonómiája és felelőssége 

 Felelősséggel végzi a munkakörébe tartozó adatszerzési és elemzési munkákat.  

 Felelősséget vállal munkájáért, precíz, megbízható.  

 Munkája során annak minden fázisában megfelelő felelősségtudat jellemzi.  

 Önállóan végzi munkáját. 

 Saját szakmai munkavégzésére nézve szakmai fejlődését fontosnak tartja.  

 Elsajátított ismeretei és megszerzett készségei alapján szakmailag megfelelő módon 

értelmezi és alkalmazza készségeit és képességeit.  

 A rábízott adatelemzést tudása és képességei legjavát aktivizálva végzi el és értékeli. 

 Kellő hatékonysággal dolgozik szervezete céljainak előmozdítása érdekében.  

 Elsajátított ismeretei és készségei birtokában felelősséggel viszonyul munkája mérési, 

értékelési és minőségbiztosítási feladataihoz.  

 Tudatosan keresi a szakmai továbbképzés alkalmait.  

9. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető 

szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül 

Statisztikai alapismeretek 15-20 kredit 

Az EU és Magyarország statisztikai igazgatásrendszere 15-20 kredit 

Az adatgyűjtés és az adatfeldolgozás módszertana 24-26 kredit 
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II. 

Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások: 

 

A számonkérés 

Az ismeretek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) tartalmazza. Az ismeretek számonkérésének módját 

a tantárgyi programok rögzítik, a hallgatók erről a tanulmányaik megkezdése előtt tájékoztatást 

kapnak. A tananyag ismeretének értékelése a szorgalmi időszakban, illetve a vizsgaidőszakban 

történhet. Valamennyi vizsga lehet írásbeli, szóbeli vagy ezek kombinációja. 

 

A záróvizsga 

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek 

ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a 

tanult ismereteket alkalmazni tudja.  

A záróvizsgára történő felkészülés során a hallgatónak prezentációt, és (a prezentációban 

feldolgozandó témát bemutató) absztraktot szükséges készítenie. A hallgató a záróvizsga 

keretében egy jól felépített, problémafelvetéssel és megoldási javaslatokkal ellátott prezentációt 

mutat be. A prezentáció témakörét alkotó esetkört a hallgató a szakfelelőssel előzetesen 

egyeztetve – a Statisztika a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak tantárgyaihoz 

illeszkedve – szabadon választja.  

A hallgató a prezentáció során tisztán elméleti megközelítés helyett a konkrét esetet, problémát, 

körülményt, mért/tapasztalt jellemzőket, saját észrevételeket, javaslatokat, logikus érvelés 

keretében, a szakmai fogalomkészlet segítségével ismerteti.  

A prezentációt követően a záróvizsga-bizottság tagjai – a prezentáció témaköréhez illeszkedően 

– kérdéseket intézhetnek a hallgatóhoz. 

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

 az abszolutórium megszerzése, és 

 az absztrakt elkészítése. 

 

A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább két tagja van. 

A jelölt felkészültségét a bizottság tagjai értékelik, majd zárt ülésen – vita esetén szavazással – 

állapítják meg a záróvizsga eredményét. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

Az oklevél kiadásának feltételei: 

 a tantárgyi- és vizsgakötelezettségek teljesítése, 

 összesen 60 kredit megszerzése, 

 eredményes záróvizsga. 

  

Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével 

történik:  

 kitűnő, ha az átlag 5,00  

 jeles, ha az átlag 4,51-4,99  

 jó, ha az átlag 3,51-4,50  

 közepes, ha az átlag 2,51-3,50 
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 elégséges, ha az átlag legalább 2,00 – de legfeljebb 2,50. 

 

Kiváló eredménnyel végez az a hallgató, akinek oklevél-minősítése kitűnő. Kiváló 

eredménnyel végez továbbá az is, akié jeles, valamint az összes többi vizsgájának és gyakorlati 

jegyének átlaga legalább 4,51. 

 

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49. § (5) bekezdése, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 57. § (6) bekezdése, továbbá az Egyetem Tanulmányi és 

vizsgaszabályzata, valamint Elismerési, kreditátviteli és validációs szabályzata szerint. 

 

A meghatározott eljárások tekintetében első fokon az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs 

Bizottság illetékes bizottsága (a továbbiakban: EKÁVB) jár el. A kreditátvitel alapvetően a más 

szakon (szakirányon), illetve más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy (a 

továbbiakban: teljesített tantárgy vagy befogadott tantárgy) valamely, a kérelmezőre irányadó 

tantervben szereplő tantárggyal vagy tantárgyakkal vagy egyéb tanulmányi követelménnyel 

való helyettesíthetőségének (a továbbiakban: helyettesítendő tantárgy vagy helyettesített 

tantárgy), valamint a kapcsolódó kreditérték és minősítés megállapítását jelenti.  

Amennyiben a teljesített tanulmányi követelményhez kreditérték nem kapcsolódik, az EKÁVB 

validációt végez, amely tekintetében a meghatározott speciális szabályokat kell figyelembe 

venni. 
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Statisztika a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak 

Tanterv és vizsgakövetelmények 

 

S
o
rs

zá
m

 

Tantárgy neve 

F
él

év
 

Típus 

Ó
ra

sz
á
m

o
k

 

ö
ss

ze
se

n
  

E
lm

él
et

/ 

g
y
a
k

o
rl

a
t 

K
re

d
it

ér
té

k
 

Számon-

kérés 

módja 

Tárgyfelelős 

1. I. félév   115 53+62 30   

1.1 

Bevezetés a 

hivatalos 

statisztikába 

I. kötelező 15 15+0 4 kollokvium 
Dr. Valkó 

Gábor 

1.2 
Statisztikai 

alapismeretek 
I. kötelező 15 0+15 4 

gyakorlati 

jegy 

Győrfyné Dr. 

Kukoda 

Andrea 

1.3 

Statisztikai 

osztályozások és 

metainformációk 

I. kötelező 15 15+0 4 kollokvium 
Vereczkei 

Zoltán 

1.4 

Magyarország és 

az EU statisztikai 

igazgatásrendszere 

I. kötelező 15 8+7 4 kollokvium Pál Tamara 

1.5 Szakstatisztika I. kötelező 25 0+25 6 
gyakorlati 

jegy 

Dr. Budaházy 

György 

1.6 
Minőségmenedzs-

ment 
I. kötelező 15 0+15 4 

gyakorlati 

jegy 

Vereczkei 

Zoltán 

1.7 
Statisztikai 

adatvédelem 
I. kötelező 15 15+0 4 kollokvium 

Vereczkei 

Zoltán 

2. II. félév   95 32+63 30   

2.1 
Adatgyűjtés-

módszertan I.  
II. kötelező 10 10+0 3 kollokvium Csuhai Sándor 

2.2 
Adatgyűjtés-

módszertan II.  
II. kötelező 10 10+0 3 kollokvium 

Vereczkei 

Zoltán 

2.3 Adatfeldolgozás II. kötelező 15 0+15 5 
gyakorlati 

jegy 
Gilyán Csaba 

2.4 Adatelemzés II. kötelező 15 0+15 5 
gyakorlati 

jegy 

Dr. Kincses 

Áron 

2.5 

Az adatok 

közzététele, 

statisztikai 

vizualizáció  

II. kötelező 15 0+15 5 
gyakorlati 

jegy 
Freid Mónika 
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2.6 Adatbázis-kezelés II.  kötelező 15 7+8 5 kollokvium 
Bertók 

Hajnalka 

2.7 

Nemzetközi 

adatforrások és 

értelmezésük 

II.  kötelező 15 5+10 4 kollokvium Freid Mónika 

 ÖSSZESEN   210 85+125 60   
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1. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés a hivatalos statisztikába 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Introduction to official statistics 

4. A tanórák féléves óraszáma: 15 óra elmélet 

5. Kreditérték: 4 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK 

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Valkó Gábor, KSH Ágazati statisztikai 

főosztályvezető 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

 A Hivatalos Statisztikai Szolgálat működése – alapok 

 Jogi keretek 

 Adatforrások a hivatalos statisztikai szolgálatban 

 A Szakstatisztikák Osztályozási Rendszere 

 Főbb nómenklatúrák  

 Főbb módszerek 

 Tájékoztatási tevékenység 

 A statisztikai tevékenység etikai elvei 

11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

 Functioning of the Official Statistical Service – basics 

 Legal framework 

 Data sources in the Official Statistical Service 

 The Classification of Statistical Domains 

 Major nomenclatures 

 Main methods 

 Dissemination activities 

 Ethical principles of statistical activities 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

A tantárgy célja a hivatalos statisztika működésére vonatkozó alapismeretek átadása. A 

tantárgy teljesítésével a hallgatók képessé válnak a Hivatalos Statisztikai Szolgálat 

működésének megértésére, ismerik a főbb nómenklatúrákat és módszereket, az 

együttműködés kereteit, a tájékoztatási tevékenységet, annak legfőbb jellemzőit, illetve a 

statisztikai tevékenység etikai elveit. 

 

13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

The aim of this course is to provide basic knowledge on the operation of official statistics. 

By completing the course, students will be able to understand the operation of the Official 

Statistical Service, know the main nomenclatures and methods, the framework of 
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cooperation, the main characteristics of the dissemination activities and the ethical 

principles of statistical activities. 

 

14. Előtanulmányi követelmények: - 

15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az 

elfogadható hiányzások mértéke 25%, az efeletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója 

által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: - 

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: kollokvium, írásbeli vizsga. 

18. Irodalomjegyzék (magyarul): 

 A nemzeti statisztika gyakorlati kódexe (2017). Budapest: KSH. 

 Századok statisztikája (2016). Budapest: KSH. 

 Nyitrai Ferencné (2000): Gazdaságstatisztika. Budapest: KSH. 

 Magyar Statisztikai Évkönyv aktuális kötete. Budapest: KSH. 

 

19. Irodalomjegyzék (angolul – a magyar nyelvű irodalomjegyzék fordítása): 

 European Statistics Code of Practice - revised edition, Eurostat, 2011. 

 Fundamental Principles of Official Statistics (A/RES/68/261 from 29 January 2014) 

 Handbook of Statistical Organization, The Operation and Organization of a Statistical 

Agency (2003). New York: UN. 
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2. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Statisztikai alapismeretek 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Statistical basics 

4. A tanórák féléves óraszáma: 15 óra gyakorlat  

5. Kreditérték: 4 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK 

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Győrfyné Dr. Kukoda Andrea, NKE, egyetemi 

adjunktus 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

 Statisztikai alapfogalmak (sokaság, ismérv, mérési skálák) 

 Az információsűrítés egyszerűbb eszközei: statisztikai sorok-táblák; grafikus ábrázolási 

technikák és hibáik; viszonyszámok 

 Leíró statisztika: középértékek, szóródási mutatók; eloszlás 

 Indexszámítás a hivatalos statisztikában (vásárlóerő-paritás, folyóár, indexálás) 

 Összefüggés-vizsgálatok (asszociáció, vegyes kapcsolat, korreláció) 

 Regresszió-számítás 

 

11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

 Statistical elements (statistical population, statistical criterion, measuring scales) 

 Statistical tools of information-concentration: „graphical representation techniques and 

their possible faults 

 Descriptive statistics: mean, modus, median, range, standard deviation, distribution 

 Statistical index-numbers in the official statistics (purchasing power parity, current 

price, indexing) 

 Correlation studies (association, mixed correlation, correlation) 

 Regression-analysis 

 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

A tantárgy célja annak megalapozása, hogy a társadalmi–gazdasági folyamatok 

megfigyeléséhez és megértéséhez, a mögöttük lévő tartalom felismeréséhez és az adatok 

közgazdaságilag is szakszerű elemzéséhez feltétlenül szükséges alapvető statisztikai elemzési 

módszerekben a hallgatók olyan jártasságra és készségre tegyenek szert, melynek alapján 

képesek lesznek bonyolultabb összefüggések feltárására és megértésére. A tananyag ismerete 

segíti a hallgatókat szakmai feladataik hatékonyabb végzésében, a megalapozott (vezetői) 

döntések meghozatalához kapcsolódó statisztikai jellegű problémák megoldásában. 

A tantárgy gyakorlatias módszertanának köszönhetően fejleszti a hallgatók matematikai, 

logikai, gondolkodási, vizuális valamint problémamegoldó kompetenciáját. 
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13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

The course material trains the students to solve their professional tasks in an effective way 

and to make well established decisions as leaders supported with statistical measures. The 

students obtain such experience and ability with which they are able to reveal and 

understand complicated interrelations. The course deals with the descriptive and 

mathematical statistical methods preferred by public administration especially. The main 

objective of the subject is to get the students acquainted with the statistical tools used in 

state budgeting on an elementary level. The students get to know the supply indexes, the 

mean values that are necessary for effective work and for the establishment of 

organizational decisions based on exact figures. The numerous empirical examples and 

practices will develop the mathematical, cognitive, visual, problem-solving and decision-

making professional competences of the students. 

 

14. Előtanulmányi követelmények: - 

15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az 

elfogadható hiányzások mértéke 25%, az e feletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója 

által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: Számítási feladatok megoldása 

a tanórákon és a tanórákon kívül; a zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése.  

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való aktív 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: gyakorlati jegy.  

18. Irodalomjegyzék (magyarul): 

 Győrfyné Kukoda Andrea (2014): Statisztikai ismeretek. Budapest: NKE Szolgáltató 

Kft. 

 Győrfyné Kukoda Andrea (2014): Statisztikai feladatgyűjtemény. Budapest: NKE 

Szolgáltató Kft. 

 

19. Irodalomjegyzék (angolul – a magyar nyelvű irodalomjegyzék fordítása): 

 Andrea Győrfyné Kukoda (2014): Statistical knowledge. Budapest: NKE Szolgáltató 

Kft.  

 Andrea Győrfyné Kukoda (2014): Statistical exercise book. Budapest: NKE Szolgáltató 

Kft.  
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3. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Statisztikai osztályozások és metainformációk 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Statistical classifications and metainformation 

4. A tanórák féléves óraszáma: 15 óra elmélet 

5. Kreditérték: 4 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK 

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Vereczkei Zoltán, KSH Módszertani főosztály, 

főosztályvezető 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

 A statisztikai osztályozás fogalma, jellemzői, alkalmazási területei, jogi alapjai, 

elérhetősége, gyakorlati alkalmazását segítő eszközök 

 Az osztályozás változásának kezelése az idősorokban 

 A statisztikai osztályozások nemzetközi családja (ENSZ, Európai Statisztikai Rendszer) 

 A magyar hivatalos statisztikában alkalmazott legfontosabb gazdasági és társadalmi 

osztályozások konkrét bemutatása: tevékenységi osztályozás (TEÁOR), produktum 

osztályozások (TESZOR, ITO); külkereskedelem-statisztikai osztályozások (KN, SITC, 

EBOPS), foglalkozások (FEOR), Az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása 

(COICOP); területi osztályozások (Területi számjelrendszer, NUTS) 

 Gyakorlat: besorolási feladatok, osztályozások alkalmazása a statisztikai 

adatgyűjtésekben, tájékoztatásban 

 A metainformációs rendszer elméleti alapjai, alrendszerei 

 A metaadatok és a metainformációs rendszer szerepe a statisztikai adatelőállítási 

folyamatban 

 Metaadatok menedzsmentje (tervezés, karbantartás) 

 Metainformációs rendszer nemzetközi szabványai (ISO11179, Dublin Core, Neuchatel 

Model, CSPA, DDI, GSBPM, GSIM, GAMSO, SDMX, stb.) 

 

11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

 Definition of the statistical classification, characteristics, usage and applications, legal 

basis, dissemination, tools supporting the use of the classifications 

 Handling of the changes of the classifications in the time series 

 Family of the international classifications (UN, European Statistical System) 

 Presentation of the most important economic and social classifications used in the 

Hungarian official statistics: activity classification (NACE/TEÁOR), product 

classifications (CPA/TESZOR, PRODCOM/ITO), classifications used in external trade 

statistics (CN/KN, SITC, EBOPS), occupations (ISCO/FEOR), Classification of 
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Individual Consumption by Purpose (COICOP), geographical classifications (TSzJ, 

NUTS) 

 Practice: classification exercises, classifications used in the statistical data collections 

and the dissemination database 

 Theoretical background and sub-systems of the metainformation system 

 Role of metadata and the metainformation system in the statistical business process. 

 Metadata management (planning, maintenance) 

 International standards for metainformation system (ISO11179, Dublin Core, Neuchatel 

Model, CSPA, DDI, GSBPM, GSIM, GAMSO, SDMX, etc.) 

 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

A hallgatók megismerik az osztályozások alapfogalmait, alapelveit. Készséget szereznek a 

különféle osztályozások gyakorlati alkalmazásában. A hallgatók megismerik a metaadatok 

és a metainformációs rendszer elméleti hátterét, valamint annak gyakorlati alkalmazását. A 

hallgatók képesek lesznek statisztikai adatelőállítási folyamatot támogató metaadatokat 

megtervezni. 

 

13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

Students acquire knowledge on the basic concepts, definitions and principles of the 

classifications. They gain skills in the practical use/application of the different 

classifications. Students get information on the theoretical background and practical usage 

of metadata and the metainformation system. The students will be able to plan metadata for 

the statistical business process. 

 

14. Előtanulmányi követelmények: - 

15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az 

elfogadható hiányzások mértéke 25%, az efeletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója 

által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: - 

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: kollokvium, írásbeli vizsga. 

18. Irodalomjegyzék (magyarul):  

 Tűű Lászlóné (1999): A statisztikai osztályozások nemzetközi összehangolásának új 

irányzatai. Budapest: Statisztikai Szemle, 1999. június. 

 Meta alapismeretek, KSH-Iskola tananyag. 

 Metainformációs rendszerrel kapcsolatos nemzetközi szabványok honlapjai. 

 

19. Irodalomjegyzék (angolul – a magyar nyelvű irodalomjegyzék fordítása):  

 Lászlóné Tűű (1999): New Trends of the International Harmonization of the Statistical 

Classifications. Budapest: Statistical Review, June 1999. 
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 Meta basics, internal training material of the HCSO. 

 Websites of the international standards for metainformation system. 
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4. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Magyarország és az EU statisztikai 

igazgatásrendszere 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): The Hungarian and the European Statistical System 

4. A tanórák féléves óraszáma: 15 óra (8 óra elmélet, 7 óra gyakorlat) 

5. Kreditérték: 4 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK 

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Pál Tamara, KSH Nemzetközi kapcsolatok 

osztálya, főosztályvezető-helyettes 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

 A KSH a közigazgatásban, szervezeti, gazdálkodási, működési kérdések 

 Országos Statisztikai Tanács; Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület 

 Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 

 A Hivatalos Statisztikai Szolgálat; az akkreditációs eljárás szabályai, tapasztalatai 

 A statisztikai adatgyűjtések 

 KSH-t érintő adatvédelmi szabályozás 

 Hivatalos statisztikáról szóló törvény, Info törvény, Adatvédelmet érintő európai uniós 

joganyagok; a GDPR vonatkozó szabályai 

 A nemzetközi szervezetek és a statisztikai reláció áttekintése (szerep és feladat) 

 Az európai statisztikai rendszer áttekintése 

a. szervezeti felépítés 

b. résztvevők 

c. feladat 

 Az Unió döntéshozatali mechanizmusa és az uniós jogalkotási rendszer, a nemzeti 

statisztikai hivatalok szerepe a folyamatban 

 Az európai statisztika minőségi irányelvei (Code of Practice) 

 

11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

 Hungarian Central Statistical Office in the public administration (organizational, 

financial and operational matters) 

 National Statistical Council; National Statistical Co-ordination Board 

 National statistical data collection programme 

 Official Statistical Service; rules and experience of the accreditation process 

 Surveys and data collections 

 Data protection rules 

 Act on Statistics, Act on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom 

of Information, General Data Protection Regulation 

 Overview of the internatioanl organizations – the external relations of the European 

Statistical System 
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 The European Statistical System 

a. institutional set up 

b. the role of Eurostat 

c. existing committees 

 Decision-making in the EU, the role of National Statistical Institutes 

 European Statistics Code of Practice 

 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

A tárgy célja, hogy a résztvevők képet kapjanak a KSH-ról, a KSH közigazgatásban 

elfoglalt helyéről, az új statisztikai törvény alapján a KSH feladatairól, az Országos 

Statisztikai Tanácsról, a Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testületről, az Országos 

Statisztikai Adatfelvételi Programról, illetve a statisztikai adatvédelem szabályairól. 

A képzés átfogó képet ad a nemzetközi statisztikai rendszer résztvevőiről, a feladatok és 

kompetenciák sokszínűségéről, továbbá betekintést enged az európai döntéshozatal 

különböző szintjeire, a döntéshozatal szereplőinek feladataiba és felhatalmazásaiba. 

 

13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

The aim of the subject is to give a picture of the Hungarian Central Statistical Office, its 

place in public administration; the National Statistical Council; the National Statistical Co-

ordination Board; the National statistical data collection programme and to familiarise the 

students with the statistical data protection regulations. Students get acquainted with legal 

background of statistical work (Act) and get overview about the working of international 

statistical organization – the external relations of the European Statistical System; the 

process of decision-making in the EU. 

 

14. Előtanulmányi követelmények: - 

15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az 

elfogadható hiányzások mértéke 25%, az e feletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója 

által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: - 

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: kollokvium, írásbeli vizsga.  

18. Irodalomjegyzék (magyarul):  

 A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény és a végrehajtásáról szóló 

184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet. 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény. 

 Döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. 

évi CI. törvény. 
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 223/2009/EK rendelet a közösségi statisztikáról és annak módosítása a 2015/759 

rendelet. 

 Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról. Budapest: HVG-Orac Kiadó 

Kft.  

 

19. Irodalomjegyzék (angolul – a magyar nyelvű irodalomjegyzék fordítása):  

 Regulation (EU) 2015/759 of the European Parliament and of the Council of 29 April 

2015 amending Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics. 

 Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics. 

 European Statistics Code of Practice - revised edition, Eurostat, 2011. 

 Fundamental Principles of Official Statistics (A/RES/68/261 from 29 January 2014). 
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5. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakstatisztika 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Official statistics 

4. A tanórák féléves óraszáma: 25 óra gyakorlat  

5. Kreditérték: 6 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK 

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Budaházy György, KSH 

Külkereskedelemstatisztikai főosztály, főosztályvezető 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

Társadalomstatisztika (népszámlálás, migráció, háztartások) 

  Családstatisztika 

  Egészségügyi statisztika 

  Életszínvonal-statisztika  

  Felekezeti statisztika  

  A foglalkozás és a munkanélküliség statisztikája  

  Háztartásstatisztika  

  Időmérleg-statisztika  

  Kultúrstatisztika  

  Lakóház- és lakásstatisztika  

  Nemzetiségi statisztika  

  Szociális statisztika 

Gazdaságstatisztika 

 Vállalkozásstatisztika 

 Ágazati statisztika 

a. mezőgazdaság 

b. ipar 

c. építőipar 

d. kiskereskedelem 

e. szállítás 

 Külkereskedelem és turizmus 

 Árstatisztika 

 Nemzeti számlarendszer 

 Fizetési mérleg 

Környezeti statisztika 

 Környezeti számlarendszer 

 Vidékfejlesztési és területfejlesztési statisztika 

 Fenntartható fejlődés indikátorai 

 Térségi statisztika 
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11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

Social statistics (census, migration, households) 

  Family statistics 

  Health statistics 

  Living condition statistics 

  Religion statistics 

  Statistics on Labour market: Employment and Unemployment 

  Household statistics 

  Time use statistics  

  Cultural statistics 

  Housing statistics 

  Statistics on population by ethnic groups  

  Other social statistics 

Economic statistics 

 Enterprise statistics 

 Branch statistics 

a. agriculture 

b. industry 

c. Construction 

d. retail trade 

e. transport 

 Foreign trade and tourism 

 Price statistics 

 National Accounts System 

 Balance of payments 

Environmental statistics 

 Environmental Accounting System 

 Rural development and regional development statistics 

 Indicators of Sustainable Development 

 Regional statistics 

 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

A különböző szakstatisztikák megismerése által a hallgatók képessé válnak a társadalmi-

gazdasági folyamatok komplex áttekintésére. A szakmai feladataikban felmerülő 

statisztikai jellegű problémák, valamint azok megoldási lehetőségeinek és összefüggéseinek 

ismerete segíti őket a megalapozott (vezetői) döntések meghozatalában. 

 

13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

By overviewing of the different official statistics, students see through all over the socio-

economic processes and will be capable to recognize different problems and their 

relationships in their professional tasks. This knowledge helps the students to solve the 

statistical problems in connection with (managerial) decisions in a more efficient way. 

 

14. Előtanulmányi követelmények: - 

15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az 
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elfogadható hiányzások mértéke 25%, az efeletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója 

által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: Statisztikai számítási feladatok 

megoldása a tanórákon és a tanórákon kívül; a zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése.  

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: gyakorlati jegy. 

18. Irodalomjegyzék (magyarul): 

 Pukli Péter - Lindnerné Eperjesi Erzsébet (2004): Gazdaságstatisztika. Pécs: 

JATEPress. 

 Gyémánt Richárd (2007): Társadalomstatisztika. Szeged: Pólay Elemér Alapítvány. 

 Hoóz István (2005): Társadalomstatisztika. Pécs: JATEPress. 

 Nyitrai Ferencné (1996): Gazdaságstatisztika. Budapest: KSH. 

 

19. Irodalomjegyzék (angolul – a magyar nyelvű irodalomjegyzék fordítása):  

 Péter Pukli - Erzsébet Lindnerné Eperjesi (2004): Economic statistics. Pécs: JATEPress. 

 Richárd Gyémánt (2007): Social Statistics. Szeged: Pólay Elemér Alapítvány. 

 István Hoóz (2005): Social Statistics. Pécs: JATEPress. 

 Ferencné Nyitrai (1996): Economic statistics. Budapest: KSH.  
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6. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Minőségmenedzsment 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Quality management 

4. A tanórák féléves óraszáma: 15 óra gyakorlat 

5. Kreditérték: 4 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK 

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Vereczkei Zoltán, KSH Módszertani főosztály, 

főosztályvezető 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

 A hivatalos statisztika minőségirányítási intézményrendszere. Hazai és nemzetközi 

szervezetek, testületek és feladataik, szerepük a statisztikai minőségmenedzsmentben 

 Szabályozás: jogszabályok, standard-ek 

 A hazai és nemzetközi statisztikai szervezetek stratégiai dokumentumai. A minőség a 

stratégiai dokumentumokban: víziók, célok, eszközök 

 Minőségfogalom, definíciók. Történet. Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, 

minőségirányítási rendszerek. Minőség a hivatalos statisztikában 

 Minőségmenedzsment, minőségügyi keretrendszerek. A statisztikai 

minőségmenedzsment nemzetközi és hazai dokumentumai. Alapelvek, minőség-

összetevők 

 A statisztikai adatelőállítás folyamata. Folyamatminőség. A folyamatminőség mérése. 

 A statisztikai termék. Termékminőség, a termékminőség mérése. Minőségjelentések. 

 Minőség az adminisztratív adatok statisztikai célú felhasználásában 

 Felhasználói igények és felhasználói elégedettség. A hivatalos statisztika célcsoportjai 

 Az igények és az elégedettség mérése: definíciók, problémák, dilemmák. Az igények és 

az elégedettség mérésének eszközei. Bizalom a hivatalos statisztikában 

 

11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

 The institutional system of official statistics. Domestic and international organizations, 

bodies and tasks, their role in statistical quality management. Regulation: legislation, 

standards 

 Strategic documents of domestic and international statistical organizations. Quality in 

strategical papers: visions, goals, tools 

 Concepts of quality. Definitions. History. Quality control, quality assurance, quality 

management systems. Quality in official statistics 

 Quality management and quality frameworks. International and domestic documents of 

statistical quality management. Basic principles. Quality components 

 The statistical data production process. Process quality. Measuring process quality 

 The statistical product. Product quality, measuring product quality. Quality Reports 

 Quality of administrative data used for statistical purposes 
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 User needs and user satisfaction. Target groups of official statistics. Measuring needs 

and satisfaction: definitions, problems, dilemmas. Means of measuring needs and 

satisfaction. Trust in official statistics 

 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat bevezesse a hivatalos statisztika 

minőségmenedzsmentjének kérdéseibe. A hallgatók elsajátítják a minőség hivatalos 

statisztikában használatos alapfogalmait, megismerik a statisztikai minőségmenedzsment 

eljárásait, a minőség mérésének lehetőségeit. 

 

13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

The aim of the course is to introduce students to the quality management of official 

statistics. Students acquire the basic concepts of quality in official statistics, familiarize 

themselves with statistical quality management procedures and methods of measuring 

quality. 

 

14. Előtanulmányi követelmények: - 

15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az 

elfogadható hiányzások mértéke 25%, az efeletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója 

által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: Az oktató által kiadott 

feladatok megoldása a tanórákon és a tanórákon kívül; a zárthelyi dolgozat sikeres 

teljesítése. 

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: gyakorlati jegy. 

18. Irodalomjegyzék (magyarul):  

 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról. 

 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 

törvény végrehajtásáról. 

 A Központi Statisztikai Hivatal Minőségpolitikája (2014). 

 A Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexe. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete. 

 Az európai statisztikai rendszer minőségügyi deklarációja (2016). 

 Egységes Statisztikai Folyamatmodell (ESTFM). 

 ESR Irányelvek az ESR Minőség- és teljesítményindikátorok (QPI) alkalmazásához. 

 ESR kézikönyv a minőségjelentésekhez (2014). 

 ESR Minőség- és teljesítményindikátorok (QPI) (2014). 

 ESR Vízió 2020. 

 Az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexe (ES CoP). 
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 Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).  

 Handbook on Data Quality Assessment Methods and Tools (2007).  

 Hivatalos Statisztikai Szolgálat. 

 Központi Statisztikai Hivatal Stratégia 2020.  

 Minőségi irányelvek a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai folyamataira (2014). 

 Minőségügyi értelmező szótár (ESS Quality Glossary).  

 Nemzeti minőségügyi keretrendszerek. 

 Szakstatisztikák Osztályozási Rendszere (SzOR) (2018). 

 

19. Irodalomjegyzék (angolul – a magyar nyelvű irodalomjegyzék fordítása):  

 Act CLV. of 2016. on Official Statistics. 

 Government Regulation 184/2017. (VII. 5.) on the implementation of Act CLV. of 

2016.  

 Quality Policy of the HCSO (2014).  

 A Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexe.  

 Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics.  

ESS Quality Declaration (2016).  

 Egységes Statisztikai Folyamatmodell (ESTFM).  

 ESS Guidelines for the Implementation of the ESS Quality and Performance Indicators 

(QPI).  

 ESS Handbook for Quality Reports (2014).  

 ESS Quality and Performance Indicators (QPI) (2014).  

 ESS Vision 2020.  

 European Statistics Code of Practice (ES CoP).  

 Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).  

 Handbook on Data Quality Assessment Methods and Tools (2007).  

 Hivatalos Statisztikai Szolgálat.  

 HCSO Strategy 2020.   

 Quality Guidelines for the statistical processes of the HCSO (2014).  

 ESS Quality Glossary.  

 National Quality Assurance Frameworks.  

 Classification System of Statistics (SzOR) (2018).  
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7. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Statisztikai adatvédelem 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Statistical disclosure control 

4. A tanórák féléves óraszáma: 15 óra elmélet 

5. Kreditérték: 4 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK 

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Vereczkei Zoltán, KSH Módszertani főosztály, 

főosztályvezető 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

 A statisztikai adatvédelem jogi alapjai; az irányadó szabályok megismerése 

 Adatvédelmi alapozó: a statisztikai adatvédelem alapfogalmai, azok kapcsolatának 

megértése elméleti alapokon és példákon keresztül 

 Elméleti összefoglaló a táblázatos adatok felfedés elleni védelméről 

 Gyakorlati példák megoldása a táblázatos adatok felfedés elleni védelmére 

 Elméleti összefoglaló a mikroadatok felfedés elleni védelméről 

 Gyakorlati példák megoldása a mikroadatok felfedés elleni védelmére 

 Egyéb, felfedés elleni védelemhez kapcsolódó témák megismertetése, mint pl. 

nyilvános mikroadat fájlok, illetve kutatási eredmények utólagos adatvédelmi 

szempontú ellenőrzése (output checking) 

 

11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

 Regulations, general background for statistical disclosure control 

 Introduction to the statistical disclosure control (definitions, examples) 

 Statistical disclosure control for tabular data (theory and methods) 

 Statistical disclosure control for tabular data in practice 

 Statistical disclosure control for microdata (theory and methods) 

 Statistical disclosure control for microdata in practice 

 Introduction to public use files and output checking 

 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

A tárgy teljesítése után a hallgató átfogó ismeteretekkel rendelkezik a statisztikai 

adatvédelemről. Az adatvédelem terén tisztában lesz az adatvédelem fogalmaival, 

módszereivel, képes lesz a felfedési kockázat megítélésére, egyszerűbb adatvédelmi 

technikák alkalmazására mind mikroadatok, mind táblázatos adatok esetén. 

 

13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

The student will have comprehensive knowledge about statistical disclosure control. He/she 

will know the theory and methods on statistical disclosure control and will be able to assess 
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the disclosure risk, and use simpler disclosure control technics in both fields (tabular and 

microdata). 

 

14. Előtanulmányi követelmények: - 

15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az 

elfogadható hiányzások mértéke 25%, az efeletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója 

által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: - 

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: kollokvium, írásbeli vizsga. 

18. Irodalomjegyzék (magyarul):  

 Anco Hunderpool – Josep Domingo-Ferrer – Luisa Franconi – Sarah Giessing – Rainer 

Lenz- Jane Naylor – Eric Schulte Nordholt- Giovanni Seri- Peter-Paul De Wolf (2010): 

Handbook on Statistical Disclosure Control. 

 Statisztikai Szemle adatvédelmi különszám. Statisztikai szemle. (2015) 93. évfolyam 11-

12. szám.  

 Faragó Miklós (2013): Védett táblázatok morfológiája- Optimális másodlagos 

cellaelnyomás számítógép nélkül. Statisztikai szemle, 91. 10. szám. 

 

19. Irodalomjegyzék (angolul – a magyar nyelvű irodalomjegyzék fordítása):  

 Anco Hunderpool – Josep Domingo-Ferrer – Luisa Franconi- Sarah Giessing – Rainer 

Lenz- Jane Naylor – Eric Schulte Nordholt- Giovanni Seri – Peter-Paul De Wolf (2010): 

Handbook on Statistical Disclosure Control. 

 Statistical Review: Special edition on data confidentiality. Statistical review. (2015) 93. 

évfolyam 11-12. (available in Hungarian only). 

 Miklós Faragó (2013): Morphology of protected tabular data – Optimal secondary cell 

suppression without computer. Statistical review 91. 10. szám 
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8. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adatgyűjtés-módszertan I. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Methodology of data collection I. 

4. A tanórák féléves óraszáma: 10 óra elmélet 

5. Kreditérték: 3 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK   

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Csuhai Sándor NKE ÁKFI Mérési és 

Módszertani Iroda, Irodavezető 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat azokkal az alkalmazott módszerekkel és 

adatfelvételi (terep) helyzetekkel, amelyek során az elemi, empirikus (humán kutatási) 

adatsorok keletkeznek. Cél, hogy a hallgatók rálátással rendelkezzenek az adatok minőségét 

befolyásoló módszertani és kutatásszervezési döntések fontosságára, és képessé váljanak 

értékelni az adatsorok, statisztikai eredmények megbízhatóságát és érvényességét. Nem cél az 

adatfelvételek teljes technikai kivitelezésének megismertetése, csak az eredményekre 

komolyabb hatással bíró adatfelvételi folyamatok megértése, amelyek az eredmények 

értékelése során nélkülözhetetlenek. 

 Humán kutatási alapfogalmak, (Véletlen valószínűségi mintavétel, rétegzett mintavétel, 

reprezentativitás, konceptualizáció, operacionalizáció, megbízhatóság, érvényesség 

stb.) 

 Alapsokaság és az empirikus minta viszonyának kezelési módjai (Az analógiás viszony, 

szisztematikus torzító tényezők, torzítatlanság ellenőrizhetősége, helyreállíthatósága, 

rétegképző változók és a válaszadást befolyásoló szoft tényezők kezelése stb.) 

 Megkérdezésen alapuló módszerek és adatfelvételi módjaik (survey, strukturált interjú, 

népszámlálás, népszavazás, személyes megkérdezések, online adatfelvételek, küldés-

visszaküldés módjai, telefonos adatfelvételek stb.) 

 Adatfelvételek tervezése – gyakorlati szempontok 

 a célcsoport meghatározása és kiválasztása 

 az adatgyűjtési módszer- és mérési eszköz megválasztása 

 az adatgyűjtés erőforrásainak és technikai/informatikai hátterének biztosítása 

 a szükséges humánerő kiválasztása/felkészítése 

 az adatszolgáltatók elérhetőségének biztosítása és motiválása 

 az adatok begyűjtésének megvalósítása és ennek ellenőrzése 

 a begyűjtött adatok minőségének értékelése 

 Survey a gyakorlatban (A megkérdezési szituáció hatása az adatokra. A motiváció 

szerepe. Az anonimitás és az eredmények viszonya. Gyakorlati szempontok hatása a 

megbízhatóságra és érvényességre. A kérdőív nyelvi környezethez, célcsoporthoz 

alkalmasságának kialakítása. A kérdőíves felvétel menete. Adattisztítási és imputálási 

stratégiák.) 
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 Szövegek kvantitatív elemzési módszerei és alkalmazási területei, szempontjai 

(Mintavételi típusok: közlő/forrás vagy szöveg orientált elvek és következményeik. 

Kvantifikáció elvei, típusai, kódkategóriák kialakítása, kódolás gyakorlata. A 

kódutasítás és kódolási folyamat szerepe, hatása az adatokra. Gyakorlati alkalmazás: 

Joganyagok, közigazgatási határozatok tára, interjúk kvantitatív elemzése, média 

anyagok tartalomelemzése. Esélyegyenlőség, pártatlanság, egyenlő bánásmód, 

integritás szempontok elemzése a hivatali kommunikációban, dokumentumokban) 

 Megfigyeléses módszereken alapuló adatsorok előállítása, megfigyelések gyakorlati 

szempontjai, adatfelvétel gyakorlata (Viselkedések, elemi cselekvések, interakciók, 

események megfigyelhetősége társadalmi térben. Mintavétel. A megfigyelést 

befolyásoló tényezők. Gyakorlati alkalmazás – ügyfélforgalmi adatok képzése, 

munkanap-fényképezés, munkaidőmérleg, forgalomszámlálás, ügykezelési esetszámok 

és eredménykimenetek regisztrálása, stb.) 

 

11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

The aim of the course is to acquaint students with the knowledge of applied methods and 

(field) data collections which produce elementary, empirical (human research) data series. 

The aim is to provide students with an insight into the importance of methodological and 

organisation research decisions affecting the data quality. They will be able to evaluate both 

the reliability and validity of the data series and the statistical results. The full technical 

implementation of data collection is not among the intentions, but it is to make students 

understand those processes which have serious impacts on the results of data collection and 

those which are essential to understand the results. 

 Human research basic concepts (random probability sampling, stratified sampling, 

representativity, conceptualization, operationalization, reliability, validity etc.) 

 The methods of handling the liaisons between the population and the empirical sampling 

(analogical liaison, systematic distortion factors, unbiasedness controllability, 

recoverability, handling the stratifying variables and the soft factors affecting responses 

etc.)  

 The question based methods and their forms of data collections (survey, structured 

interview, census, referendum, personal interview, online data collection, sending and 

returning modes, telephone assisted personal interview etc.) 

 Planning data collections in practise 

 defining and selecting the reference population 

 choosing the method and the assessment instrument for a data collection 

 ensuring the resources and the technology/IT background for the data collection 

 selecting and preparing the necessary human resources 

 ensuring the availability and motivation of the data providers 

 carrying out the data collection and monitoring it 

 assessment of the collected data 

 Survey in practise (The effects of questioning circumstances on the data. The role of 

motivation. The liaison of the anonymity and results.  The effects of practical aspects 

on reliability and validity. The configuration of questionnaire to the language 

environment and to the target population.  The procedures of surveying. The strategies 

of data cleansing and imputation.) 

 The quantitative analysis methods and applications of texts (sampling methods: 

transmitting/ resource or text oriented principles and consequences.  Principles and 

standards of quantification, the formulation of code categories, the practise of coding. 

The role and influence of code rules and code processing on the data. Practical 
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application: legislations, administrative decisions, quantitative analysis of interviews, 

content analysis of media materials. Analysis of equal opportunities, impartiality, equal 

treatment and integrity aspects in official communication and documents. ) 

 Production of data series based on observations, practical aspects of observation, the 

practice of data collection (The possibility of observation of behaviours, elementary 

actions, interactions and events in social sphere. Sampling. The affecting factors of 

observation. Practical application: forming of customer service data, workday tracking, 

working time balance, traffic count, registration of administrative cases and results etc.) 

 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

A kurzus elvégzését követően a hallgatók ismerni fogják az adatfelvételi technikákat, 

elemezni, reálisan értékelni tudják a különböző adatfelvételekből származó adatokat. 

Képesek lesznek a különböző empirikus adatfelvételek torzításainak felismerésére és a 

gyakorlatban is figyelembe tudják venni azok korlátait és lehetőségeit. Értik az adatok és a 

valóságnak a módszerek szerint változó viszonyait, az adatokból levonható következtetések 

általánosíthatóságát, állandóságát vagy változékonyságát. Képessé válnak a módszertani 

megbízhatóság és érvényesség fogalmainak mélyebb megértésére és az adatsorok 

felhasználása során történő alkalmazására. 

A hallgatók képesek lesznek a munkájuk során felmerülő stratégiai döntések 

meghozatalához releváns, az adatfelvételi folyamatokból eredő szempontok 

figyelembevételére. 

 

13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

By completing the course, the student will be familiar with the data collection techniques 

and they will be able to realistically evaluate the data emerging from different data 

collection. They will be able to recognize the biases of the various empirical data collections 

and take into account its limitations and possibilities in practice. They understand the 

changing liaison of data and reality through methods, the generalization, the stationarity and 

the variability of deductions drawn from the data. The students will better understand and 

put in practise the conceptions of methodological reliability and validity. 

The students will be able to take into consideration relevant aspects arising from data 

collection during their strategic decision-making. 

 

14. Előtanulmányi követelmények: -  

15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az 

elfogadható hiányzások mértéke 25%, az efeletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója 

által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: online teszt sikeres teljesítése. 

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: kollokvium, írásbeli vizsga. 
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18. Irodalomjegyzék (magyarul):  

 Earl Babbie (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi 

Kiadó. 

 Győrfyné Kukoda Andrea (2014): Statisztikai ismeretek. Budapest: NKE Szolgáltató 

Kft. 

 Statistics Canada (2003): Survey Methods and Practices. 

 

19. Irodalomjegyzék (angolul – a magyar nyelvű irodalomjegyzék fordítása):  

 Earl Babbie (2016): The Practice of Social Research. Cengage Learning, Boston. 

 Andrea Győrfyné Kukoda (2014): Statistical Knowledge. NKE Szolgáltató Kft. 

Budapest. 

 Statistics Canada (2003): Survey Methods and Practices. 
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9. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adatgyűjtés-módszertan II. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Survey methodology II. 

4. A tanórák féléves óraszáma: 10 óra elmélet 

5. Kreditérték: 3 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK 

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Vereczkei Zoltán, KSH Módszertani főosztály, 

főosztályvezető 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

 Mintavétel 

 Mintavétel fogalma, alkalmazási területei, típusai, mintavétellel kapcsolatos 

fogalmak 

 Mintavételi technikák 

 Becslés (értékösszeg, átlag), szórásbecslés 

 A becslés minősége 

 KARÁT rendszer bemutatása külső felhasználók számára (számítógépes teremben)  

 Másodlagos adatforrások a hivatalos statisztikában  

 Nyilvántartások a közigazgatásban, nyilvántartások használata a hivatalos 

statisztikában  

 Big Data a hivatalos statisztikában  

 Adminisztratív adatok minősége  

 Az adat-előkészítés elveinek bemutatása adatgyűjtések és adatátvételek esetében  

 

11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

 Sampling  

 Definition of sampling, areas of its application, types of sampling methods, 

definitions related to sampling 

 Sampling techniques 

 Estimation (total, mean), estimation of standard deviation 

 Quality of the estimation 

 Presentation of the KARAT System to external users (in a computer-equipped 

classroom)  

 Secondary data sources in official statistics  

 Registers in the public administration, using registers in official statistics  

 Big Data in official statistics  

 Quality of administrative data  

 Presentation of the theories and practices of data preparation in the cases of data 

collections as well as of administrative data  
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12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Mintavételi ismeretek, adatfelvétel-tervezési ismeretek, adatátvétel-módszertani 

ismeretek, adatelőkészítés-módszertani ismeretek elsajátítása. 

13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

To acquire knowledge on sampling, on planning of data collection, on data transmission 

techniques, and on data preparation techniques. 

14. Előtanulmányi követelmények: - 

15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az 

elfogadható hiányzások mértéke 20%, az efeletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója 

által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: - 

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: kollokvium, írásbeli vizsga. 

18. Irodalomjegyzék (magyarul):  

 Központi Statisztikai Hivatal (2017): Műhelytanulmányok 11. - Másodlagos 

adatforrások használata a statisztikában - Általános ismeretek a hazai gyakorlatban. 

 Giczi Johanna – Szőke Katalin (2017): Hivatalos statisztika és a Big Data. Statisztikai 

Szemle, Vol. 95. No. 5. pp. 461-490.  

 Ságvári Bence (2017): Társadalomtudomány a Big Data korában. Statisztikai Szemle, 

Vol. 95. No. 5. pp. 491-504. 

 Vukovich Gabriella (2015): Adatforradalom és hivatalos statisztika. Statisztikai Szemle, 

Vol. 93. No. 8-9. pp. 745-758. 

19. Irodalomjegyzék (angolul): 

 Piet, Daas – Mark, van der Loo (2013): Big Data and Official Statistics. United Nations 

Economic Commission for Europe, Eurostat, Organisation for Economic Cooperation 

and Development, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 

Pacific. Discussion paper.  

 Cornelia, Hammer – Diane C., Kostroch – Gabriel, Quiró – STA Internal Group (2017): 

Big Data: Potential, Challenges, and Statistical Implications. IMF Staff Discussion 

Notes.  

 Viktor, Mayer – Viktor, Schönberger – Kenneth, Cukier (2014): Big Data. A Revolution 

That Will Transform How We Live, Work and Think. Boston & New York: Mariner 

Books/Houghton Mifflin Harcourt. 

 Monica, Scannapieco – Antonio, Virgillito – Diego, Zardetto (2013): Placing Big Data 

in Official Statistics: A Big Challenge? Eurostat, Collaboration in Research and 

Methodology for Official Statistics. 
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 Siu-Ming, Tam,– Frederic Clarke (2015): Big Data, Statistical Inference and Official 

Statistics. Research Paper No. 1351.0.55.054. Canberra: Australian Bureau of Statistics.  

 Gabriella, Vukovich (2015): Data Revolution and Official Statistics. Statistical Review, 

Vol. 93. No. 8-9. pp. 745-758. 
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10.  TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adatfeldolgozás 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Data process 

4. A tanórák féléves óraszáma: 15 óra gyakorlat  

5. Kreditérték: 5 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK 

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Gilyán Csaba, KSH Általános 

gazdaságstatisztikai főosztály, főosztályvezető 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

 Különböző adatállományok összekapcsolása 

 Üres cellaadatok egység-, illetve tételszintű pótlása 

 Rendelkezésre álló információk alapján új mutatók, új statisztikai egységek létrehozása 

 Becsléshez szükséges súlyok előállítása 

 Becslések és hozzájuk tartozó hibák kiszámítása 

 Adatbázis lezárása 

 Aggregátumok képzése 

 

11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

 Data integrating /Data linking 

 Imputation methods 

 Derive new variables and units 

 Calculate weights 

 Calculation of estimation errors 

 Finalise datafiles/bases 

 Calculate aggregates 

 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a statisztikai adatfeldolgozások alapvető 

szakaszait és folyamatait. Ezek a statisztikai folyamatszakaszok a nemzetközi standardból 

(GSBPM) átültetett hazai tagolás (ESTFM) mentén kerül bemutatásra. A tantárgy példák 

segítségével igyekszik bemutatni az adat-összekapcsolásokat, adatpótlási eljárásokat, 

mutatóképzéseket és aggregátum-képzéseket. 

 

13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

The course aims to enable students to become familiar with the basic phases and processes 

of statistical data processing. These statistical process sections are presented along with the 

national classification (ESTFM) transposed from the International Standard (GSBPM). The 
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course presents the datalinking, imputation methodes, deriving new variables, units, and 

aggregations methodes. 

 

14. Előtanulmányi követelmények: - 

15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az 

elfogadható hiányzások mértéke 25%, az efeletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója 

által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: Az oktató által kiadott 

feladatok megoldása a tanórákon és tanórákon kívül; zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése. 

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: gyakorlati jegy.  

18. Irodalomjegyzék (magyarul):  

 Hunyadi-Mundruczó-Vita (1996): Statisztika. Budapest: Aula Kiadó. 

 Thérèse Lalor (2013): Generic Statistical Business Process Model v05. 

 KSH (2016): Az Egységes Statisztikai Folyamatmodell (ESTFM). 

 United Nations – Department of International Economic and Social Affairs (2003): 

Handbook of Statistical Organization. 

 

19. Irodalomjegyzék (angolul – a magyar nyelvű irodalomjegyzék fordítása):  

 Hunyadi-Mundruczó-Vita (1996): Statistics. Budapest: Aula Kiadó. 

 Thérèse Lalor: Generic Statistical Business Process Model v05. 

 KSH (2016): The united statitistical model of processing (ESTFM). 

 United Nations – Department of International Economic and Social Affairs (2003): 

Handbook of Statistical Organization. 

  

https://statswiki.unece.org/display/~lalor
https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/Generic+Statistical+Business+Process+Model?src=breadcrumbs-parent
https://unstats.un.org/unsd/dnss/hb/default.aspx
https://unstats.un.org/unsd/dnss/hb/default.aspx
https://statswiki.unece.org/display/~lalor
https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/Generic+Statistical+Business+Process+Model?src=breadcrumbs-parent
https://unstats.un.org/unsd/dnss/hb/default.aspx
https://unstats.un.org/unsd/dnss/hb/default.aspx
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11. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adatelemzés 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Data analysis 

4. A tanórák féléves óraszáma: 15 óra gyakorlat 

5. Kreditérték: 5 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK 

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Kincses Áron, KSH Szakstatisztikai 

Igazgatóság, elnökhelyettes 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

 Az adatelemzés tárgya, célja, az adatok fajtái és gyűjtési módjai 

 Adatelemzési technikák és eszközök 

 Összefüggés és következtetésvizsgálatok 

 A mintavétel fajtái, mintajellemzők tulajdonságai és alapkérdései. A statisztikai 

becsléselmélet, hipotézisvizsgálatok 

 Idősorok összetevőinek vizsgálata, trendszámítás  

 Többváltozós elemzési módszerek (klaszteranalízis, főkomponens és faktoranalízis) 

 Regionális elemzési módszerek, területi összehasonlítások, reziduumok vizsgálata, 

térszerveződési sémák. 

 Big data, smart data elemzési lehetőségek 

 Hálózatelemzés 

 Összefüggő adatbázisok analízisei 

 Modellek építése 

11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

 Objective and purpose of data analysis, types and collection methods of data 

 Techniques and tools of data analysis  

 Analysis of correlation and conclusion 

 Types of sampling, attributes and basic questions of sample characteristics 

 Theory of statistical estimation, hypothesis testsing 

 Analysis of time series components, trend calculation 

 Multivariate analysis (cluster analysis, factor and main component analysis)  

 Regional analytical methods, territorial comparisons, analysis of residuals, 

organizational schemes 

 Analytical opportunities in big data, smart data 

 Network analysis 

 Database analysis - Construction of models 
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12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

A tantárgy célja annak megalapozása, hogy a társadalmi–gazdasági folyamatok 

megfigyeléséhez és megértéséhez, a mögöttük lévő tartalom felismeréséhez és az adatok 

közgazdaságilag is szakszerű elemzéséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési 

módszerekben a hallgatók olyan jártasságra és készségre tegyenek szert, melynek alapján 

képesek lesznek bonyolultabb összefüggések feltárására és megértésére. A tananyag 

ismerete segíti a hallgatókat szakmai feladataik hatékonyabb végzésében, a megalapozott 

(vezetői) döntések meghozatalához kapcsolódó statisztikai jellegű problémák 

megoldásában. 

A tantárgy gyakorlatias módszertanának köszönhetően fejleszti a hallgatók matematikai, 

logikai, gondolkodási, vizuális, valamint problémamegoldó kompetenciáját. 

A képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában az adott szakember 

felismerje a statisztikához kapcsolódó felmerült problémák lényegét, azok megoldása 

érdekében képes legyen kapcsolatot teremteni, együttműködni más szakemberekkel.  

Általános cél elsajátítani az adott szakterületen felmerült problémák felismerési és 

megoldási képességét, valamint az előbbiekhez kapcsolódó tárgyalási, kommunikációs 

képességeket.  

Az áttekintési és rendszerező képesség, a kreatív vezetői és szervezői ismeretek és attitűd 

kialakítása szintén fontos részei a képzésnek. 

 

13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

The course aims to enable students to observe and understand difficult corrlations of socio-

economic processes with basic statistical methods. The curriculum helps students in 

performing their professional tasks in a more efficient way, and in solving the statistical 

problems in connection with (managerial) decisions. Due to its practical approach, the 

course develops students’ mathematical, logical, reasoning, visual and problem-solving 

skills. The course helps professionals to recognize the essence of statistics-related problems 

and enables them to make contact and build relationship with other professionals in order 

to solve the evolved problems. The general objective is to acquire the ability of recognition 

and problem-solving as well as the negotiating and communicating skills encountered in the 

given field. Development of insights ability, organizational skills, managerial creative skills 

and attitudes form also an important parts of the course. The training helps to acquire the 

expertise of a specialist with the expertise of a specialist to identify the essence of the 

statistics related to the statistics, to be able to connect and cooperate with other professionals 

to solve them. 

 

14. Előtanulmányi követelmények: Statisztikai alapismeretek című tantárgy 

15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az 

elfogadható hiányzások mértéke 25%, az efeletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója 

által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: Feladatok megoldása a 

tanórákon és a tanórákon kívül, a zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése. 

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 
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vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való aktív 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: gyakorlati jegy. 

18. Irodalomjegyzék (magyarul): 

 Győrfyné Kukoda Andrea (2014): Statisztikai ismeretek. Budapest: NKE Szolgáltató 

Kft. 

 Győrfyné Kukoda Andrea (2014): Statisztikai feladatgyűjtemény. Budapest: NKE 

Szolgáltató Kft. 

 Ács Pongrác (2014): Gyakorlati adatelemzés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi Kar.  

 Hunyadi László – Vita László (2008): Statisztika I-II. Budapest: Aula Kiadó.  

 KSH (2016): Századok statisztikája. Budapest: KSH. 

 Magyar Statisztikai Évkönyv aktuális kötete. Budapest: KSH. 

 Magyar Statisztikai Zsebkönyv aktuális kötete. Budapest: KSH. 

 Székelyi Mária – Barna Ildikó (2009): Túlélőkészket az SPSS-hez. Többváltozós 

elemzési technikákról társadalomkutatók számára. Budapest: Typotex Kiadó. 
 

19. Irodalomjegyzék (angolul – a magyar nyelvű irodalomjegyzék fordítása): 

 Andrea Győrfyné Kukoda (2014): Statistical Knowledge. Budapest: NKE Szolgáltató 

Kft. 

 Andrea Győrfyné Kukoda (2014): Statistical Workbook. Budapest: NKE Szolgáltató 

Kft.  

 Pongrác Ács (2014): Practical data analysis. Pécs: Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi Kar. 

 László Hunyadi – László Vita (2008): Statistics I-II. Budapest: Aula Kiadó.  

 HCSO (2016): Statistics of centuries. Budapest: KSH. 

 József Becsi (2007): Population geography. Békéscsaba: Ypszilon Kiadó. 

 Hungarian Statistical Yearbook. Budapest: KSH.  

 Mária Székelyi – Ildikó Barna (2002): Instruction to SPSS. Budapest: Typotex Kiadó. 
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12. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Az adatok közzététele, statisztikai vizualizáció 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Data dissemination, statistical visualisation 

4. A tanórák féléves óraszáma: 15 óra gyakorlat 

5. Kreditérték: 5 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK  

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Freid Mónika, KSH Tájékoztatási Igazgatóság, 

elnökhelyettes 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

 Közzétételi alapelvek: nemzetközi és hazai követelmények és ajánlások 

 Középpontban a felhasználó: felhasználói csoportok, véleménykutatás 

 Új lehetőségek és kihívások: közzététel az információs társadalomban 

 Történet a számok mögött: adatelemzés, közzétételi csatornák   

 Az adatvizualizáció alapfogalmai, a percepció 

 Grafikontípusok 

 Adatvizualizáció a gyakorlatban I.: jó és rossz példák elemzése a hazai és nemzetközi 

gyakorlatból 

 Adatvizualizáció a gyakorlatban II.: adatvizualizáció készítése 

 

11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

 The principles of dissemination: international and Hungarian requirements and 

recommendations 

 The user in focus: user segmentation, user research 

 Opportunities and challenges: dissemination in the information society 

 The story behind the numbers: analysis of data, channels of dissemination 

 The basics of data visualisation, perception 

 Types of graphs 

 Data visualisation in practice I.: analysis of good and bad examples 

 Data visualisation in practice II.: making data visualisation 

 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

A tantárgy a különböző grafikonok, statisztikai ábrák készítésének és elemzési 

lehetőségeinek ismertetésén keresztül fejleszti a hallgatók vizuális kompetenciáit. 

 

13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

The subject familiarizes students with graphs and diagrams and their different possible 

analysis methods. The subject develops student’s visual skills.  
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14. Előtanulmányi követelmények: - 

15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az 

elfogadható hiányzások mértéke 25%, az e feletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója 

által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: Az oktató által kiadott 

feladatok megoldása a tanórákon és a tanórákon kívül; a zárthelyi dolgozat sikeres 

teljesítése.  

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: gyakorlati jegy. 

18. Irodalomjegyzék (magyarul):  

 Az ENSZ közgyűlésének határozata a hivatalos statisztika alapelveiről. 

 Az Európai Statisztika Gyakorlati kódexe. 

 A Nemzeti Statisztika Gyakorlati kódexe.  

 A Központi Statisztikai Hivatal Stratégiája. 

 A Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási politikája. 

 UNECE: Making Data Meaningful, 1-2. rész. 

 Financial Times. Visual vocabulary. 

 Office for National Statistics: Infographic Guidelines.  

 R. J. Andrews: Interactive timeline of the most iconic infographics. 

 

19. Irodalomjegyzék (angolul – a magyar nyelvű irodalomjegyzék fordítása):  

 UN: Fundamental Principles.  

 European Statistics Code of Practice. 

 Hungarian Statistics Code of Practice. 

 HCSO: Dissemination policy. 

 HCSO: Strategy 2020. 

 UNECE: Making Data Meaningful, Part 1-2.  

 Office for National Statistics: Infographic Guidelines. 

 Financial Times: Visual vocabulary. 

 R. J. Andrews: An interactive timeline of the most iconic infographics.  
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13. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adatbázis-kezelés  

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Database management 

4. A tanórák féléves óraszáma: 15 óra (7 óra elmélet, 8 óra gyakorlat) 

5. Kreditérték: 5 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK 

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Bertók Hajnalka, KSH Szakstatisztikák 

horizontális főosztálya, főosztályvezető-helyettes 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

 Bevezető alapfogalmak (adat, információ, adatbázis, adatmodell, reláció) 

 A relációs adatbázis alapfogalmai (tábla, nézet, rekord, attribútum, mező, mezőtípus, 

kulcs, index) 

 Adatbázis tervezésének alapvetései, adattáblák és kapcsolatok tervezése. Adatbázisok 

normál formái. Access adatbázis tervezése és létrehozása 

 SQL alapok, egytáblás lekérdezések – szelekció és projekció, rendezés 

 Számított mezők, egyszerű (karakteres, numerikus) függvények. Dátumok és 

dátumfüggvények kezelése. Feltételek megadása. Csoportosítás és csoportfeltételek, 

paraméterezett lekérdezések 

 Többtáblás lekérdezések – táblák összekapcsolása. Saját kulcs és idegen kulcs fogalma, 

táblák közti kapcsolatok és kényszerek beállítása. Halmaz műveletek, függvények 

 Adatdefiníciós nyelv (DDL) – Adatbázis objektumok létrehozása, módosítása, elvetése  

 Adatmódosító utasítások (DML) – Rekordok beszúrása, feltételes törlése és módosítása  

 Szerepkörök, felhasználói jogok kezelése  

 

11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

 Introduction elements (data, information, database, data model, relational) 

 The basics of the relational database (table, view, record, attribute, field, field type, key, 

index) 

 Basics of database design, design of datasheets and connections. Normal forms of 

databases. Designing and creating an Access database 

 SQL basics, single table queries (select) - selection and projection, sorting 

 Calculated fields, simple (character, numeric) functions. Manage dates and date 

functions. Specify conditions. Grouping and group conditions, parameterized queries 

 Multiple table queries - linking tables. Set primary key and foreign key concept, set 

relationships and constraints between tables. Set of operations, functions 

 Data Definition Language (DDL) – Create, modify or drop database objects. (create, 

alter, drop) 

 Data Manipulation Language (DML) - Insert, conditional deletion and modification of 

records (insert, update, delete) 
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 Manage roles and user’s privileges, grants 

 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a relációs adatbázis-kezelés 

alapfogalmaival. A hallgatók elsajátítják az adatbázis-szemléletű gondolkodásmódot és 

terminológiát. Gyakorlatot szereznek az összetett lekérdezési feladatok megoldásában, a 

táblázatkezelésben és a jelentéskészítésben. Megtanulnak adatkezelési technikákat 

alkalmazni Access környezetben, SQL használatával. 

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek az adatbázis-tervezési alapelvekkel, az 

informatikai biztonság, az adatvédelem legfontosabb területeivel.  

Betekintést nyernek a statisztikai adatelőállítási folyamatot támogató IT rendszerekbe, 

megismerik a használt adatok körét, a kezelt (tárolt/megjelenített) adatok különféle szintjeit 

(pl. elemi, aggregált) és fajtáit (statisztikai adat, metaadat, paraadat). 

 

13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

The aim of the course is to acquaint students with the basic concepts of relational database 

management. Students pick up database-based thinking and terminology. They gain 

experience in solving complex queries, spreadsheets and reporting. They are learning to 

apply data management techniques in an Access environment using SQL. 

In the course, students will get acquainted with database design principles, IT security and 

the most important areas of data protection. 

They get an insight into IT systems that support the statistical data production process, learn 

about the range of data (stored/displayed) used, different levels (e.g. elementary, aggregate) 

and types (statistical data, metadata, paradata). 

 

14. Előtanulmányi követelmények: - 

15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel. Az 

elfogadható hiányzások mértéke 25%, az e feletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója 

által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: Adatbázis-tervezési és 

lekérdezési feladatok megoldása a tanórákon és a tanórákon kívül. 

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való aktív 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: kollokvium, írásbeli vizsga.  

18. Irodalomjegyzék (magyarul):  

 Halassy Béla (2002): Adatmodellezés. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

 Czenky Márta (2011): Adatmodellezés - SQL és Access alkalmazás. Budapest: 

COMPUTERBOOKS Kiadó 

 Jeffrey D. Ullman – Jennifer Widom (2009): Adatbázisrendszerek – Alapvetés. 

Budapest: Panem Könyvkiadó. 
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20. Irodalomjegyzék (angolul – a magyar nyelvű irodalomjegyzék fordítása):  

 Béla Halassy (2002): Data Modelling. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

 Márta Czenky (2011): Data Modelling - SQL and Access application. Budapest: 

COMPUTERBOOKS Kiadó. 

 Jeffrey D. Ullman – Jennifer Widom (2009): A First Course in Database Systems. 

Budapest: Panem Könyvkiadó. 
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14. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi adatforrások és értelmezésük  

3. A tantárgy megnevezése (angolul): International data sources and their interpretation 

4. A tanórák féléves óraszáma: 15 óra (5 óra elmélet, 10 óra gyakorlat) 

5. Kreditérték: 4 kredit 

6. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

7. Az oktatás nyelve: magyar 

8. Az oktatásért felelős szervezeti egység megnevezése: NKE ÁKK VTKK 

9. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Freid Mónika, KSH Tájékoztatási Igazgatóság, 

elnökhelyettes 

10. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (magyarul):  

 Nemzetközi statisztikai összehasonlítás alapelvei, az értelmes összehasonlítást 

korlátozó statisztikai tényezők 

 Hivatalos nemzetközi adatforrások 

 Uniós adatbázisok használata 

 Egyéb nemzetközi adatbázisok használata 

 Metaadatok a nemzetközi gyakorlatban 

 Nemzetközi adatok elemzése 

 Kiemelt szakstatisztikák sajátosságai az uniós módszertan alapján 

 Nemzetközi adatok elemzése és értelmezése  

 

11. A tantárgy tananyagának leírása (tematika) (angolul): 

 Main principles of international statistical comparison, statistical factors hindering 

meaningful comparison 

 Official statistical data sources 

 Use of EU databases 

 Use of other international databases 

 Metadata in international statistics 

 Specificities of major subject matter statistics based on EU methodology 

 Analysis and interpretation of international data 

 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

A tantárgy a nemzetközi adatbázisok és az adatok elemzési módszereinek megismerésén 

keresztül fejleszti a hallgatók elemzési kompetenciáit. 

 

13. Elérendő kompetenciák (angolul):  

The course develops students’ logical competencies, by becoming acquainted with the 

international databases and data analysis methods. 

 

14. Előtanulmányi követelmények: - 
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15. A foglalkozáson való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A követelmény a tanórákon történő részvétel és egy 

választott nemzetközi statisztikai kérdés vizsgálata, adatok elemzése. Az elfogadható 

hiányzások mértéke 25%, az efeletti távolmaradás esetén a tantárgy oktatója által 

meghatározott további feladatot szükséges teljesíteni. 

16. Félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje: - 

17. Az aláírás és a kreditek megszerzésének részletes feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkérés módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): A félév végi aláírás követelménye a megadott tanórákon való 

részvétel. A félév végi számonkérés módja és formája: kollokvium, írásbeli vizsga. 

18. Irodalomjegyzék (magyarul):  

 Az ENSZ közgyűlésének határozata a hivatalos statisztika alapelveiről. 

 Az Európai Statisztika Gyakorlati kódexe. 

 A Nemzeti Statisztika Gyakorlati kódexe.  

 A Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási politikája. 

 UNECE: Making Data Meaningful, 1-2. rész.  

 

19. Irodalomjegyzék (angolul – a magyar nyelvű irodalomjegyzék fordítása):  

 UN: Fundamental Principles.  

 European Statistics Code of Practice.  

 Hungarian Statistics Code of Practice.  

 HCSO: Dissemination policy.  

 UNECE: Making Data Meaningful, Part 1-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


