
 

Tantárgy és kredit: Tárgyfelelős: Előtanulmányi feltételek: 

Módszertani készségfejlesztés II.  

(2 óra ea, 1 óra gyak, félévközi jegy, 3 kredit) 

(Kísérlettervezés és statisztikai modellalkotás) 

Izsó Lajos  A “Módszertani 

készségfejlesztés I.” c. 

tárgy előzetes teljesítése 

Az órák látogatása kötelező (az összesen 12 alkalomból legfeljebb 4 hiányzás engedhető meg igazolatlanul). 

A gyakorlatokon – egyebek között – előre meghatározott témákból szóban tudás ellenőrzésére is sor kerül.  

Az órák jelentős részben az IBM SPSS Statistics programcsomag alkalmazására épülnek, amelynek legújabb 

verzióját a hallgatók saját laptopjaikra installálhatják. 

A tárgy teljesítésének feltételei:1) a “Módszertani készségfejlesztés I.” c. tárgy előzetes teljesítése, 2) a 

házifeladatok elvégzése és aktív részvétel a gyakorlatokon, 3) legfeljebb 4 igazolatlan hiányzás, 4) a félévzáró zh 

sikeres (legalább 51 pontos)megírása. 

 

A tananyag részletes témái és időbeosztása a 2017 tavaszi félévben: 

Az előadások időpontja: az alább megadotthétfői napokon 9:15 – 11:45 között. 

A gyakorlatok időpontjaaz alább megadott hétfői napokon: 1. csoport 8.15-10.45  2. csoport 11.00-

13.30 

Terem: QA139, Biszterszky-terem 

 

Az egyes órák és tananyag témái: 

1. (február6.előadás): A tárgy célja, felépítése, és a teljesítés követelményeinek ismertetése (jelenlét, 

előadások, gyakorlatok, házi feladatok).Az egy- és többváltozós általános lineáris modellek (GLM) 

áttekintése. (Izsó Lajos) 

2. (február13.előadás): Az általánosított lineáris modellek (GZLM): speciális regressziós elemzések. 

Bináris/multinomiális logisztikus, ordinális, probit, nem-lineáris regresszió. Loglineáris analízis: 

kettőnél több kategoriális változó kapcsolatának vizsgálata. (Izsó Lajos) 

3. (február. 20.gyakorlat): Adatelemzési gyakorlat a GLM és a GZLM témaköreiből. (Hlédik Erika, 

Krasz Kata és Czabán Csaba) 

4. (február27.előadás): A Q-módszertan és alkalmazásai: szubjektív vélekedés-rendszerek objektív 

vizsgálatának lehetőségei. Az ún. O, P, Q és R technikák (korrelációk). A Q-módszertan alapját 

képező adatmátrix, a faktoranalízis és a varianciaanalízis alkalmazása. (Izsó Lajos)  

5. (március6.előadás): A döntési fák elmélete és gyakorlati alkalmazásai. Elvi alapok, a döntések 

információelméleti háttere, a döntési fák típusai az SPSS-ben. (Izsó Lajos) 

6. (március 13.gyakorlat): Adatelemzési gyakorlat a Q-módszertan és a döntési fák témaköreiből. 

(Hlédik Erika,Krasz Kata) 

7. (március20.előadás): Mesterséges neurális hálózatok (ANN, neurális hálók): alapfogalmak, Multi-

LayerPerceptron Network, RadialBasisFunction Network, adatfeldolgozási példák. (Izsó Lajos) 

8. (március 27.gyakorlat):Adatelemzési gyakorlat az ANN témaköreiből. (Hlédik Erika,Krasz Kata 

ésCzabán Csaba ) 

9. (április3.előadás): AStructuralEquationModeling (SEM) alapjai, több megfigyelt és látens változó 

egyidejű oksági elemzése (Krasz Kata). Az adatbányászat alapjai. (Hámornik Balázs) 

10. (április10.előadás): Az adatbányászat alkalmazásai: Log file-ok bányászata (webmining), 

Szövegbányászat: Strukturálatlan adatok elemzése, szöveges adatok feldolgozása. (Hámornik Balázs) 

11. (április 17.): Húsvét (oktatási szünet) 

12. (április 24.gyakorlat): Adatelemzési gyakorlat:Az adatbányászat alapjai az IBM SPSS Modeler 

program segítségével(Hámornik Balázs). 

13. (május1.): Munka ünnepe(oktatási szünet) 

14. (május8.gyakorlati beosztás szerint):Félévzáró zh. (Hlédik Erika) 

15. (május 15.) pót zh (Hlédik Erika) 



 

 

Kötelező irodalom: 

 MOODLE tananyag 

 Ketskeméty László, Izsó Lajos, Könyves Tóth Előd (2011): Bevezetés az IBM SPSS Statistics 

programrendszerbe. Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez. 579 

oldal. Artéria Stúdió Kft. ISBN 978-963-08-1100-2. (a tananyaghoz kapcsolódó részek) 

 

Ajánlott irodalom: 

 Bodon Ferenc: Adatbányászati algoritmusok. 

http://www.cs.bme.hu/~bodon/magyar/adatbanyaszat/tanulmany/adatbanyaszat.pdf 

 http://www.cs.uic.edu/~liub/WebMiningBook.html 

 JiaweiHan, MichelineKamber (2004): Adatbányászat – Koncepciók és technikák, Panem Kft.  

 Abonyi János (2006): Adatbányászat - A hatékonyság eszköze, Computerbooks.  

 Tikk Domonkos (szerkesztő) (2007): Szövegbányászat, Typotex Kiadó. http://www.spss.hu  

 SPSS Inc. (1996-2006): SPSS for Windows User'sGuide series. SPSS Inc. 444 N. Michigan 

Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA. SPSS Inc. 444 N. Michigan Avenue, Chicago, Illinois 

60611, USA. 

 SPSS Inc. (2008): Clementine® 12.0 In-DatabaseMiningGuide. SPSS Inc. 444 N. Michigan 

Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA. 

 SPSS Inc. (2005): Web MiningforClementine® 1.5. User'sGuidepoweredbyNetGenesis. SPSS 

Inc. 444 N. Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA 

 Dienes, Zoltán (2008). Understandingpsychologyas a science. PalgraveMacmillan. 

 Field, Andy. P. (2009). Discoveringstatisticsusing SPSS: and sex and drugs and rock ‘n’ roll 

(3rd edition). Sage. 
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