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F E L H Í V Á S  
 

SZAKMAI GYAKORLATI LEHETŐSÉG  

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL VESZPRÉMI FŐOSZTÁLYÁNÁL 
 

 

 

 

 

A Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi főosztálya a Pannon Egyetem hallgatói számára szakmai 

gyakorlati lehetőséget biztosít az alábbi négy munkaterületeken: 

 

Tájékoztatás (2 fő részére) 

Feladat Elvárás 

 részvétel elemzések készítésében 

 adatbázisok összeállítása 

 információk ábrázolása, térképi megjelenítése 

 

 egyetemi vagy főiskolai szintű 

közgazdasági, vagy társadalomtudományi 

képzésben részvétel 

 elemzőkészség, érdeklődés a statisztikai 

adatok összehasonlíthatósága iránt 

 angol nyelv ismerete 

 térinformatikai jártasság előnyt jelent 

 

Gazdaságstatisztika (2 fő részére) 

Feladat Elvárás 

 a szakstatisztika módszertani ismereteinek 

elsajátítása 

 gazdaságstatisztikai adatgyűjtések elektronikus 

kérdőíveinek minőségkontrollja, 

összefüggésvizsgálata 

 adatszolgáltatói kapcsolattartás 

 egyetemi vagy főiskolai szintű 

közgazdasági képzésben részvétel 

 aktív számviteli ismeret 

 kiváló kapcsolatteremtő és 

kommunikációs készség 

 

 

http://www.ksh.hu/
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Mezőgazdaság-statisztika (1 fő részére) 

Feladat Elvárás 

 a szakstatisztika módszertani ismereteinek 

elsajátítása 

 mezőgazdaság-statisztikai adatgyűjtések 

elektronikus kérdőíveinek minőségkontrollja, 

összefüggésvizsgálata 

 betekintés az összeírások szervezésébe 

 aktív adatszolgáltatói kapcsolattartás 

 

 egyetemi vagy főiskolai szintű 

mezőgazdasági képzésben részvétel 

 kiváló kapcsolatteremtő és 

kommunikációs készség 

 

Társadalomstatisztika (1 fő részére) 

Feladat Elvárás 

 a szakstatisztika módszertani ismereteinek 

elsajátítása 

 lakossági adatgyűjtések elektronikus 

kérdőíveinek minőségkontrollja, 

összefüggésvizsgálata 

 részvétel az összeírás szervezés folyamatában 

 

 egyetemi vagy főiskolai szintű 

közgazdasági, vagy társadalomtudományi 

képzésben részvétel 

 precíz munkavégzés 

 

A Központi Statisztikai Hivatal mint költségvetési szerv által szervezett szakmai gyakorlaton résztvevő 

hallgatók díjazásban nem részesülnek! 

 

Szakmai gyakorlat teljesítésének helyszíne: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 

 

További információ 

 telefonon: 06 (88) 620-200 

 e-mailen: balazs.szanto@ksh.hu 

 www.ksh.hu 

 

Jelentkezés: önéletrajz megküldésével a balazs.szanto@ksh.hu e-mail címre Szántó Balázs 

főosztályvezető részére, megjelölve a megpályázni kívánt munkaterületet. 

 

Veszprém, 2016. január 08. 
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