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GAZDASÁGSTATISZTIKA 

Bevezetés a közgazdasági adatelemzésbe 

Sillabusz 

Készítette: Bíró Anikó 

Tematika: 

1. hét: Tantárgy bemutatása – követelmények, tantárgyi kapcsolatok.  

A közgazdasági adatokról – példák közgazdasági kérdésekre, adatforrások 

az interneten. Alapvető számítógépes ismeretek (Excel, Power Point, Word) 

– Excel munkalapok, számítási műveletek. 

 Tk. 2. fejezet 

2. hét: Adattípusok áttekintése: idősoros, keresztmetszeti, panel. Leíró statisztikák 

– grafikus módszerek – idősorok, hisztogram, pontdiagram. Indikátorok: 

átlag, módusz, percentilisek, szóródás mérőszámai, ferdeség. Indexek. 

Leíró statisztikák Excel használatával, Analysis ToolPak bővítmény. 

 Tk. 2. fejezet 

3. hét: Korreláció – definíció, korreláció négyzetének értelmezése. Korreláció 

tulajdonságai. Korreláció és oksági összefüggés?  

 Korreláció és regresszió – eltérő megközelítés Egyváltozós regresszió 

bevezetése – modell felírása, becslés.  

 Korreláció számítása, OLS becslés Excelben. 

 Tk. 3. fejezet 

4. hét: Egyváltozós regresszió – illeszkedés jósága, R-négyzet definíciója és 

értelmezése. Nemlinearitás, logaritmikus forma (rugalmasság). Becslés 

pontosságát befolyásoló tényezők, konfidenciaintervallum. Gyakorlás. 

 Tk. 4. fejezet 
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5. hét: Hipotézisvizsgálat: nullhipotézis és alternatív hipotézis, hipotézisvizsgálat 

menete, t-próba, p-érték. Hipotézisvizsgálat és konfidenciaintervallum közti 

összefüggés. F-próba (intuitíven). Példák. Összefoglalás. 1. zh. 

 Tk. 5. fejezet 

6. hét: Zh. megbeszélése. Többváltozós regresszió – több magyarázó változó. 

Becslés, együtthatók értelmezése, konfidenciaintervallum, 

hipotézisvizsgálat. Gyakorló feladatok: GDP növekedés modellje, 

villamosenergiai cégek termelési költségének regressziója.  

 Egyszerű szimuláció Excelben. 

 Tk. 6. fejezet 

7. hét: Kihagyott változók miatt fellépő torzítás. „Túl sok” és „túl kevés” magyarázó 

változó problémája. Multikollinearitás: definíció, tünetek, lehetséges 

megoldások. Kétértékű változók bevezetése: eltérő tengelymetszet, eltérő 

csoportátlagok. 

 Tk. 6., 7. fejezet 

8. hét: Kétértékű változók – interakciók: eltérő tengelymetszet és eltérő 

meredekség csoportonként. Példák: házárak regressziója (ingatlan jellemzői 

kétértékű változókként), bérregresszió (nemek közti diszkrimináció). 

Kétértékű függő változó: OLS becslés korlátai. Összefoglalás. 2. zh. 

 Tk. 7. fejezet 

9. hét: Zh. megbeszélése. Idősorelemzés alapjai – keresztmetszeti elemzéssel 

összehasonlítás. Osztott késleltetésű modell – modell felírása, együtthatók 

és azok összegének értelmezése. Késleltetés hosszának megválasztása. 

EViews használatának alapjai. 

 Tk. 8. fejezet 

10. hét: Egyváltozós idősorelemzés – grafikus ábrázolás példákon keresztül. Trend. 

Autokorreláció, autokorrelációs függvény, és annak értelmezése. AR(1) 

modell. Stacionaritás az AR(1) modell együtthatójának alapján. Gyakorló 

példák: export és államadósság idősora. 

 Tk. 9. fejezet 



 

 

 

4 

11. hét: AR(p) modellek – alapforma és átalakított forma. Egységgyök az átalakított 

forma alapján. Szezonalitás definíciója és kezelésének lehetőségei. 

Egységgyök tesztelése: Dickey-Fuller próba. Késleltetés hosszának 

megválasztása AR(p) modellben.  

 Tk. 9. fejezet 

12. hét: Idősoros regresszió – ADL(p,q) modellek alapformája és átalakított formája, 

együtthatók értelmezése (rövid távú hatás, hosszú távú multiplikátor). 

Differenciálás egységgyök folyamat esetén. Kointegráció definíciója és 

tesztelése (Engle-Granger próba). Hibakorrekciós modell felírása 

legegyszerűbb formában, együtthatók értelmezése. 

 Tk. 10. fejezet 

13. hét: Összefoglalás, kitekintés. További témák: Eszközárak volatilitásának 

elemzése – miért van jelentősége, példák. Granger-okság definíciója és 

tesztelése. VAR modell  –  érvek mellette és ellene. Makroökonómiai példa 

VAR modellre (RMPY). 

 Tk. 11. fejezet 

Tankönyv: Gary Koop (2008): Bevezetés a közgazdasági adatelemzésbe. Budapest: 

Osiris Kiadó (Eltecon-könyvek) 

Szükséges infrastruktúra: Számítógép és projektor az előadásokhoz  

és számítógép a diákoknak (órára és órán kívülre).  

Szükséges szoftver: Excel, EViews 

Számonkérés: Házi feladatok folyamatos megoldása egyénileg, illetve csoportosan 

(házi feladatonként változó); két zh a félév folyamán; házi dolgozat a félév végén. 

Értékelés: 7 házi feladat: 7 x 5 pont, 2 zh: 2 x 30 pont, házi dolgozat: 25 pont. 

 1:      0 –   60 

 2:    61 –   75 

 3:    76 –   90 

 4:    91 – 105 

 5:  106 – 120 
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Input skills: Alapvető számítástechnikai készségek, problémamegoldó készség. 

Output skills: Gazdasági adatok alapvető elemzési technikáinak (leíró statisztika, 

korreláció) megismerése, használata. A lineáris regresszió „működésének” intuitív 

megértése, használata, korlátainak ismerete. Egyszerű idősoros elemzések 

készítésének, illetve az ezzel kapcsolatos legnagyobb hibák elkerülésének képessége. 

Excel biztos használata, EViews megismerése. 

Ezek az ismeretek alapvetők a későbbi empirikus elemzésekhez, az empirikus 

elemzések, tanulmányok megértéséhez és kritikai szemléletű befogadásához. 

Egyéb megjegyzés: A tárgy intuitív módon vezet be az adatelemzés technikáiba, a 

fogalmak matematikailag precíz megismertetése a Valószínűségszámítás és statisztika, 

valamint az Ökonometria tárgyak feladata lesz. A tantárgy párhuzamosan fut az 

Informatika tárggyal, az ott szerzett ismereteket felhasználjuk. 

 
 


