
 

 

 

TANTÁRGYPROGRAM  
2013/14. TAVASZI FÉLÉV  

A tantárgy neve: Demográfia /Demography 

A tantárgy kódja: BMEGT30MN26 

Heti tanóraszám (Előadás/Gyakorlat): 2/0 

Tantárgy teljesítésértékelésének típusa: Félévközi jeggyel záruló 

A tantárgy kreditértéke: 3 

Felelős tanszék/tantárgyfelelős oktató: Közgazdaságtan Tanszék/Dr. Ligeti Zsombor 

Oktató: Dr. Ligeti Zsombor  

Előzetes követelmény: Nincs 

Az oktatás nyelve: magyar 

A tantárgy mintatanterv szerinti féléve: 

A tantárgy feladata 
Bevezetés a demográfia sajátos fogalomrendszerébe és módszertanába. A demográfiai 

események és problémák megismertetése a hallgatókkal. A hallgatók adatkeresési, 

hozzáférési, kiválasztási, értelmezési, feldolgozási, rendszerezési és kommunikációs 

képességeinek fejlesztése. 

A demográfia részterületeiből a hallgató megismeri a népesség számának és összetételének 

alakulását, a település-demográfiát, a családok és háztartások statisztikáját, a születések, 

termékenység, családtervezés, házasság, egészségügy aktuális demográfiai folyamatait. A 

halálozások, halandóság, vándorlás, és ezek demográfiai előrejelzésének módszereit. A 

népesedéspolitika, a népesedéselmélet, a gazdaságdemográfia, és a társadalmi mobilitás 

megfigyelési eszközeit, módszereit, eredményeit. 

Tananyag 

Papíralapú jegyzék: 

Klinger András (szerk.). Demográfia. KSH-ELTE, 1996. 

Valkovics Emil: Demográfia 1. Osiris Kiadó, Budapest. 2001. 

L. Rédei Mária: Demográfia ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 2001. 

Internetes forrás: 

Segédanyag a tanszék honlapján, a tárgy neve és kódja alatt az Oktatás/MSc menüpontban érhető el, 

amely a félév folyamán folyamatosan frissül: www.kgt.bme.hu



 

 

 

 

A tananyag leírása 
 

1. hét A magyar és nemzetközi statisztikai rendszer 

2. hét A demográfia története, alapfogalmai, forrásai 

3. hét Népesség, demográfiai átmenetek 

4. hét A népesség megoszlása kor, nemek és nemzetiség szerint. 

5. hét Településdemográfia 

6. hét Háztartás és családstatisztika, lakóház- és lakásstatisztika 

7. hét Népmozgalmi folyamatok I. Házasság és válás. 

8. hét 
Népmozgalmi folyamatok II. 

Születések, halálozások 

9. hét 
Népmozgalmi folyamatok III. 

Vándorlások és előrejelzés. 

10. hét Népesedéselmélet 

11. hét Népesedéspolitika 

12. hét Demográfia és társadalom (gazdaságdemográfia, kriminalitás) 

13. hét Történeti Demográfia 

14. hét Adatelemzés 

 

TANTÁRGYKÖVETELMÉNY  

Az aláírás megszerzése 

Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozásokon való részvétel. 

Az érdemjegy kialakítása 

Félévközi beszámoló és beadandó dolgozat alapján 

Egyéb információk 

KONZULTÁCIÓ  A Hallgatók kérdéseikkel az Oktatót fogadóidejében kereshetik meg.  
OKTATÓK FOGADÓIDEJE , 
ELÉRHETŐSÉGE  

Megtalálható a www.kgt.bme.hu oldal Aktualitások menüpontja alatt. 

 


