
Tisztelt Hallgatók! 

Ez úton szeretnénk tájékoztatni a távoktatás formájáról, a tárgy teljesítésének követelményeiről 
Statisztika (GTÜSE1014BL) c. tárgyból. 

Követelmények:  

Az aláírás megszerzésének feltételeit eltöröljük. 

A kollokviumi jegy megszerzésének a feltételeit továbbra is fenntartjuk, tekintettel arra, hogy a 
vizsgaidőszak lebonyolítására vonatkozóan még nem rendelkezünk elég információval. Amennyiben 
ez módosulni fog, úgy a megváltozott feltételekről időben tájékoztatni fogjuk Önöket. 

Távoktatás formája: 

1. Az előadásokhoz kapcsolódó prezentációk és gyakorlati anyagok elérhetőek az Intézet honlapján. 
(https://gtk.uni-
miskolc.hu/gei/letoltesek?file_category_id=760&order_type=NAME&view_type=LIST) 

2. A képzés során két témakör maradt el a kényszer tavaszi szünet miatt. Ennek a konzultációnak az 
anyaga a fenti linken elérhető. A nappali képzés gyakorlati anyagait a lentebb megjelölt módon van 
lehetőség megnézni ezzel segítve Önök számára is a tananyag elsajátítását.  

3. A negyedik konzultációnkon, április 17-én online formában fogok gyakorlati példákat megoldani, a 
GoToWebinar segítségével, amelyre a következő linken tudnak regisztrálni: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/791879675345599500 

A GoToWebinar nevű alkalmazás használatával Önök a tantermi órákhoz hasonlóan követhetik az 
órákat. A Webinarokhoz való csatlakozáshoz egy szoftvert szükséges telepíteniük a számítógépükre, 
vagy okos eszközükre, amely elérhető számos platformra (Windows, Mac, IOs, Android). Az Önök 
számára természetesen ingyenes és nem igényel regisztrációt. 

A GoToWebinar applikációkat letölthetik a következő linkről:  
https://support.goto.com/webinar/help/download-now-g2w010002 

A rendszer követelményeket előzetesen ellenőrizhetik a következő linken: 
https://support.goto.com/webinar/system-check-attendee 

Ezen a rendszeren keresztül nem közvetítjük az Önök webkamera képét, csupán mi oszthatunk meg 
Önökkel tartalmat. Alapértelmezésként az Önök mikrofonja is le van tiltva, így Önök sem tudnak 
egymással kommunikálni. Természetesen, mint minden előadás közben itt is lehet kérdést feltenni, 
amelyhez kérjük használják a Questions menüpontot, amelyet igyekszünk figyelni és megválaszolni az 
előadás közben. Vagy a kérdésük, illetve jelzésük (jelentkezésük) alapján engedélyezhetjük az Önök 
mikrofonját, hogy kérdésüket szóban tegyék fel. 

A GoToWebinar rendszer használatáról a következő linken találnak néhány hasznos 
videót: https://support.goto.com/webinar/videos?labelid=4a17cd95 

4. A tárgyból nappali tagozaton péntekenként 10.00-től fogunk gyakorlatot tartani. Azoknak a videóit 
tudjuk megosztani a levelezős hallgatókkal is. A rögzített felvételeket 1 hétig tudják megtekinteni. 
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Viszont akkor már közvetlenül nem tudnak kérdést feltenni. Az 1. pontban szereplő oldalon 
folyamatosan fogunk további részletes feladatmegoldásokat feltölteni. 

Amennyiben van lehetősége élőben csatlakozni a nappali tagozatosoknak meghirdetett 
webináriumokra, a következő időpontokban és linkeken tehetik meg: 

Előadás (hétfő 10.00): https://attendee.gotowebinar.com/register/2117649905392705038  

Gyakorlat (péntek 10.00): https://attendee.gotowebinar.com/register/3273463125581476366  

Az eddigi előadások és gyakorlatok videói elérhetőek a következő linken: 

2020.03.23. előadás: 

https://drive.google.com/file/d/17lD4ohNLogNclhGEC2rSsywbwX_VlSpq/view?usp=sharing  

2020.03.27 gyakorlat: 

https://drive.google.com/file/d/1dCFzTZ4aqTbQrOMXDQYtXiI6J0dM1Ogr/view?usp=sharing  

2020.03.30 előadás:  

https://attendee.gotowebinar.com/recording/7684511361684403464  

6. Személyes konzultációra a hatályos rendelkezések értelmében nincs lehetőség, ezért kérdés 

esetén, kérjük keressék az oktatót e-mailben, akivel időpontot egyeztetve tudnak valamilyen online 

formában (telefon, Messenger, Skype, vagy GoToMeeting) konzultálni.  

Vagy a Google classroom alkalmazásban az alábbi csoporthoz csatlakozva  

Statisztika HCSE, kód: hx4ijoa van lehetőség konzultálni.  

Oktató e-mail címe:  
Horváthné Csolák Erika – stcsera@uni-miskolc.hu  
Skype: Horváthné Csolák Erika, csolakera@gmail.com 

Az Intézetünk gondozásában lévő tárgyakról minden információt a honlapunkon 

(https://gtk.unimiskolc.hu/gei/hirek) megtalálnak.  

A fenti megoldások kidolgozása jelenleg az oktatókat is kihívás elé állítja, ezért kérjük türelmüket és 

megértésüket! 

Tisztelettel, 

 

Dr. Szilágyi Roland 

intézetigazgató 

 

Üzleti Statisztika és Előrejelzési Intézeti Tanszék 

Miskolci Egyetem 

3515 Miskolc-Egyetemváros 
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