
Statisztika 1.

Tantárgyi útmutató 

1. A tantárgy helye a szaki hálóban

Gazdálkodási és menedzsment szakirány áttekintő tanterv

Nagyításhoz kattintson a képre! 

Turizmus - vendéglátás szakirány áttekintő tanterv

Nagyításhoz kattintson a képre! 

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó modul  Statisztika 1.

2. A tantárgyi program általános célja 

Az, hogy a hallgatók készségszinten elsajátítsák a szakmájuk megismeréséhez szükséges 
statisztikai adatok, mutatószámok értelmezését, alapvető statisztikai módszerek alkalmazását, 
és egyben megalapozzák a szaktárgyakban előforduló használatukat. A tárgy oktatásának 
szerves részét képezi a statisztikai adatforrások megismerése, a számítógépes outputok 
olvasása, értelmezése, felhasználása. A Statisztika 1. tantárgy megismerteti a hallgatókkal a 
statisztikai adatszerzés és adatelemzés legfőbb elveit, a leíró statisztika eszköztárát, 
alkalmazását, amelyek használata nélkülözhetetlen a közgazdasági vertikum minden 
szaktárgya, továbbá a követő Statisztika 2. tantárgy számára.
A tantárgy részletes tematikája az intrán található. 
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3. A tantárgyi program elsajátításához szükséges tanulmányi idő 

• Személyes konzultáció: 1,5 tanóra, 
• Online konzultáció (szinkron): 2 tanóra, 
• Online konzultáció (aszinkron): a teljes szorgalmi időszakban, 
• Egyéni tanulmányi idő: 85,5 tanóra 

4. A tantárgy tartalma 

A félév során a hallgatók a tematika alábbi témaköreit ismerik meg: A statisztika bevezető 
fogalmainak (sokaság, ismérv, mérési skálák, adatok), példákkal illusztrált bemutatása. A 
valóság statisztikai leképezése. Adatszerzési és adathasznosítási módok. Sokaság és minta. 
Egyszerű elemzési eszközök (viszonyszámok és összefüggéseik, grafikonok). 
Információtömörítés, alapstatisztikák (csoportosítások, kvantilisek, középértékek, szóródási 
mérőszámok, empirikus eloszlások alakmutatói). A koncentráció elemzési eszközei. 
Heterogén sokaságok elemzése (rész- és összetett viszonyszám, rész- és főátlag, 
varianciafelbontás). A sztochasztikus kapcsolat fogalma, fajtái. A különböző fajta 
sztochasztikus kapcsolatok elemzése leíró statisztikai módszerekkel. Heterogén sokaságokra 
számított átlagok összehasonlítása (standardizálás, standardizáláson alapuló indexszámítás). 
Érték-, ár- és volumenindexek, összefüggéseik. A közgazdasági gyakorlatban előforduló 
legfontosabb indexek bemutatása. Indexsorok. Bevezetés az idősorok elemzésébe. A 
változások átlagos mértéke és üteme. Dekompozíciós idősorelemzés (trendszámítás, 
szezonalitási mérőszámok). Interpoláció és extrapoláció. A táblázatkezelő program statisztikai 
lehetőségei. 

5. A személyes konzultációk 

A személyes konzultációk fókuszpontjai a vizsgára való felkészülés és a tantárgyat tanuló 
hallgatói csoport igényei szerint kerülnek meghatározásra. A konzultációkra történő 
felkészüléshez ajánlott az egyéni haladási ütemterv szerint haladni. A konzultációs alkalmak 
pontos forgatókönyvét a tutorok készítik el és bocsátják hallgatóik rendelkezésére a 
konzultációs alkalom előtt min.1 héttel. 

6. Kötelező irodalom 

• Kontó Gizella: Statisztika I. Kodolányi János Főiskola, Szfvár, 2003.

• Kontó Gizella: Képletgyűjtemény és eloszlási táblázatok statisztika tárgyból, Kodolányi 
János Főiskola, Szfvár, 2004.

• Kovács Géza (szerk): Statisztika I. Példatár, KJF, Szfvár, 2002. 

7. Ajánlott irodalom 

• Kerékgyártó Györgyné-Mundruczó György: Statisztikai módszerek a gazdasági 
elemzésben. Aula Kiadó, Bp., 1998.

• Korpás Attiláné (szerk): Általános statisztika I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001.

• Tóth Mártonné (szerk): Általános statisztika I. Példatár. Pénzügyi és Számviteli 
Főiskola, Budapest, 2001. 
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Könyvtári kölcsönzés 

A kötelező és ajánlott irodalmak a Kodolányi János Főiskola könyvtárából kölcsönözhetők. A 
könyvtár online katalógusa itt található.

A kívánt szakirodalom a következő adatlap kitöltésével előjegyeztethető és a konzultációs 
központ fiókkönyvtárában átvehető. 

Könyvtári kapcsolattartók

Gazdálkodási és menedzsment szakosoknak: 
Könyvtáros: Koloszárné Horinka Valéria. 
Tel.: 22/543-431 
e-mail cím: gazdtavokt@uranos.kodolanyi.hu  

Turizmus- vendéglátás szakosoknak: 
Könyvtáros: Kaltenecker Klára. 
Tel.: 22/543-431 
e-mail cím: ifotavokt@uranos.kodolanyi.hu  

Szerző: Dr. Kontó Gizella, Kovács Géza 
Szakmai lektor: Dr. Obádovics J. Gyula

Statisztika 1. lexikon

Adat
A sokaság elemeinek száma vagy számszerűsége. Nem pusztán egy szám, hanem tartozik 
hozzá egy fogalmi azonosító is. 

Árindex
A termékek vagy szolgáltatások árának együttes átlagos változását fejezi ki. 

Asszociáció
Minőségi és területi ismérv kapcsolata (minőségi-minőségi, minőségi-területi, területi-területi). 
Pl. iskolai végzettség és a beosztás közötti kapcsolat. 

Átlagos eltérés
Az egyes értékek számtani átlagtól vett eltérései abszolút értékeinek számtani átlaga. 
Megmutatja, hogy az egyes ismérvértékek átlagosan mennyivel térnek el az átlagtól. 

Átlagos különbség
Az ismérvértékek egymástól számított különbségei abszolút értékeinek számtani átlaga. 
Megmutatja, hogy az egyes ismérvértékek átlagosan mennyivel térnek el egymástól. Gini-
mutatónak is nevezik egy olasz matematikus emlékére. 

Bázis viszonyszám
Az idősor adatainak a bázisul választott időpont vagy időszak adatához viszonyított arányát 
fejezi ki. 

Determinációs hányados
A determinációs hányados azt mutatja meg, hogy az X ismérv mekkora hányadát magyarázza 
meg az Y ismérv szórásnégyzetének. Szokás a %-os formában történő megadás. 
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Dinamikus viszonyszám
Két időszak (időpont) adatának hányadosa. Megadása %-ban. 

Egyedi index
1-1 termék árának, értékének vagy mennyiségének változását mutató dinamikus 
viszonyszám. 

Egyenes intenzitási viszonyszám
A vizsgált jelenség változásával egyenes irányban változik (ezen viszonyszám növekedése 
kedvező irányú változást jelent). 

Értékindex
A különböző fajta termékek ill. szolgáltatások értékének, árbevételének együttes átlagos 
változását fejezi ki. 

Értékösszeg
Az adott osztályba, osztályközbe besorolt ismérvértékek összege. 

Fejlődés átlagos mértéke
Az időszakról időszakra bekövetkező átlagos abszolút változást mutatja a vizsgált jelenség 
mértékegységében. 

Fejlődés átlagos üteme
Az időszakról időszakra bekövetkező átlagos relatív változást mutatja %-ban. 

Főátlag
A sokaság egészére számított átlagot főátlagnak nevezzük. 

Fordított intenzitási viszonyszám
Amely a vizsgált jelenség irányával fordított irányban változik. 

Gyakoriság
Azt mutatja, hogy a mennyiségi ismérv szerint képzett egy-egy osztályba a sokaságnak hány 
egysége tartozik.(fi) 

Harmonikus átlag
Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok reciprokainak összege 
változatlan marad. 

Intenzitási viszonyszám
Kifejezi, hogy egyik mennyiségből mennyi jut a másik mennyiség egy egységére (Vi). 

Ismérv
A sokaság egyedeit jellemző tulajdonság. 

Koncentráció
Az a jelenség, amikor a sokasághoz tartozó teljes értékösszeg jelentős része a sokaság kevés 
egységére összpontosul. 

Koordinációs viszonyszám
A sokaság két részadatának hányadosa. 
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Korreláció
Mennyiségi ismérvek kapcsolata. A két ismérv kapcsolatában egyik az ok, a független változó, 
és a másik az okozat, a függő változó. Pl. a munkaviszony hossza és a kereset nagysága 
közötti kapcsolat. 

Korrelációs hányados
A korrelációs kapcsolat szorosságát mérő mutató. 

Kronologikus átlag
2-2 időpont közötti időszakok átlagos állományának számtani átlaga. 

Kumulált gyakoriság
kifejezi, hogy az adott osztályköz felső határával egyező vagy annál kisebb ismérvérték 
hányszor fordul elő. 

Kumulált relatív gyakoriság
kifejezi, hogy az adott osztályköz felső határával egyező vagy annál kisebb ismérvérték milyen 
arányban fordul elő. 

Kvantilisek
Ha a rangsorba rendezett sokaságot egy X ismérvérték q:(1-q) arányban osztja ketté, akkor 
ezt az ismérvértéket q-adik kvantilisnek nevezzük. 

Láncviszonyszám
Az idősor adatainak a közvetlenül megelőző időpont vagy időszak adatához viszonyított 
arányát fejezi ki. 

Lefele kumulált gyakoriság
megmutatja, hogy az adott osztályköz alsó határánál nagyobb ismérvérték hányszor fordul elő. 

Lefele kumulált relatív gyakoriság
megmutatja, hogy az adott osztályköz alsó határánál nagyobb ismérvérték milyen arányban 
fordul elő. 

Medián
Az az ismérvérték, melynél ugyanannyi kisebb, mint nagyobb érték fordul elő. 

Megoszlási viszonyszám
A sokaság egyes részeinek a sokaság egészéhez viszonyított aránya. Megadása %-os 
formában történik. 

Mennyiségi ismérv
Valamilyen számadattal mérhető tulajdonság. 

Mértani átlag
Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok szorzata változatlan 
marad. 

Módusz
A leggyakrabban előforduló ismérvérték (tipikus érték). 

Negatív a korreláció

Statisztika 1. 5  Kodolányi János Főiskola



Ha X nagyobb értékeihez általában Y kisebb értékei tartoznak. Pl. taglétszám-egy főre jutó 
jövedelem. 

Négyzetes átlag
Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok négyzetösszege 
változatlan marad. 

Nyers intenzitási viszonyszám
A viszonyítás tárgyát képező adatot a teljes viszonyítási adattal osztjuk. 

Összetett viszonyszám
A fősokaságra számított, a részsokaságokkal azonos típusú viszonyszám. 

Osztályközép
Az osztály alsó és felső határának számtani átlaga. (Valódi határral számolunk.) 

Pozitív korreláció
Ha X nagyobb értékeihez általában Y nagyobb értékei, és X kisebb értékeihez Y kisebb 
értékei tartoznak. Pl. életkor-jövedelem. 

Relatív értékösszeg
Olyan megoszlási viszonyszám, amely az egyes osztályok értékösszegét a teljes 
értékösszeghez viszonyítja. 

Relatív gyakoriság
Azt mutatja, hogy a mennyiségi ismérv szerint képzett egy-egy osztályba a sokaságnak 
hányad része tartozik.( ) 

Relatív szórás
Megmutatja, hogy a szórás az átlagnak hányad része. Úgy is értelmezhető, hogy az egyes 
ismérvértékek átlagosan hány %-kal térnek el az átlagtól. 

Részátlag
A minőségi ismérv szerint képzett részsokaságokra számított átlagot részátlagnak nevezzük. 

Részviszonyszám
A részsokaságokra számítható azonos típusú viszonyszámokat részviszonyszámoknak 
nevezzük. 

Sokaság
A megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége, halmaza. 

Számtani átlag
Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok összege változatlan 
marad. 

Szórás
Az egyes értékek számtani átlagtól vett eltéréseinek négyzetes átlaga. Megmutatja, hogy az 
egyes ismérvértékek átlagosan mennyivel térnek el az átlagtól. 

Szóráshányados
A vegyes kapcsolat szorossági mérőszáma a szórásnégyzet hányados négyzetgyöke, melyet 
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szóráshányadosnak nevezünk. 

Szórásnégyzet hányados
mutatja, hogy a minőségi vagy a területi ismérv hány %-ban magyarázza a mennyiségi ismérv 
szóródását. 

Szóródás terjedelme
Az előforduló legnagyobb és legkisebb ismérvérték különbsége. 

Tisztított intenzitási viszonyszám
A viszonyítás tárgyát képző adatot a kiválasztott részsokasággal osztjuk. 

Valódi határ
A hézagmentesen felírt határok. Az osztály felső határa megegyezik a rákövetkező osztály 
alsó határával. 

Vegyes kapcsolat
Mennyiségi és nem mennyiségi ismérvek kapcsolata (mennyiségi- minőségi, mennyiségi-
területi). Pl. a kereset nagysága és az iskolai végzettség kapcsolata. 

Viszonyszám
Két, egymással logikai kapcsolatban álló statisztikai adat hányadosa. 

Volumenindex
A termékek vagy szolgáltatások mennyiségének együttes átlagos változását fejezi ki. 

Bevezető 

A társadalmi-gazdasági folyamatok megismeréséhez, befolyásolásához, a gazdaság 
működtetéséhez egyre inkább szükség van a statisztikai adatok és módszerek széles körű 
alkalmazására. A jelenségek közötti kölcsönös összefüggések megismerése, kezelése egy 
bizonyos statisztikai szemléletet igényel, és a módszertani eszközök alkalmazásában 
megfelelő jártasságot igényel. A számítástechnika térhódítása, a kész statisztikai 
programcsomagok hozzáférhetősége csak az alapvető módszertani ismeretek birtokában 
válhat a gazdasági elemzőmunka értelmes segítőjévé. 

Korunkban a statisztika kifejezés többféle értelmezésben is használatos. A két 
legáltalánosabb jelentése: 

1. statisztikai adatok, illetve ezek előállításával kapcsolatos gyakorlati tevékenység és 
2. statisztikai módszertan. 

A statisztikai adatok és elemzési eszközöket valamennyi tudományágban felhasználja. Széles 
körű alkalmazásuk azzal magyarázható, hogy a tömegjelenségekben érvényesülő tendenciák, 
törvényszerűségek e módszerekkel feltárhatók, megismerhetők. A statisztikában a sokaság és 
ismérv viszonyszámok, átlagok olyan alapvető fogalmak, amelyeknek mind a statisztikai 
adatgyűjtéseknél, mind az elemzésnél fontos szerepük van.
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1. lecke. Sokaság, ismérv, viszonyszámok 

1. A statisztika tárgya és szerepe 

Statisztika: a valóság tömör, számszerű jellemzésére szolgáló tudományos módszertan, 
gyakorlati tevékenység.
A fenti megfogalmazásban igen fontos a tömeges jelző. A statisztika mindig tömegesen (nagy 
számban) előforduló jelenségek vizsgálatával foglalkozik. E tömegjelenségek igen sokfélék 
lehetnek, pl. egy ország népessége, egy áruház forgalma, egy ország gépkocsiállománya, az 
energiatermelés, a lakosság fogyasztása stb. 
Fajtái: 

• Leíró statisztika: az információk összegyűjtését, összegzését, tömör, számszerű 
elemzését szolgáló módszereket foglalja magába.

• Statisztikai következtetés: ha a tömegjelenségek egyedeinek teljes körű 
megfigyelésére nincs lehetőség (költséges, időigényes), akkor az egyedek szűkebb 
csoportját figyeljük meg, és ezen adatokból következtetünk a tömegjelenség egészére.

• Általános statisztika: a statisztika általános kérdéseivel foglalkozik.

• Szakstatisztika: a társadalmi-gazdasági élet egy-egy területének statisztikai 
módszerekkel történő vizsgálatát tárgyalja. 

Leíró statisztikai műveleteket alkalmazunk például akkor, ha valamely település háztartásait 
(tömegjelenség) megfigyeljük taglétszámuk, jövedelmük, kiadásaik, fogyasztási szokásaik stb. 
szerint. 

Következtetéses statisztikai módszereket alkalmazunk például a közvélemény kutatásoknál, 
a forgalomba kerülő termékek minőségének ellenőrzésekor, a lakosok életkörülményeinek 
vizsgálatánál. További alkalmazással találkozhatunk különböző tényezők közötti 
összefüggések vizsgálatánál. A lakosság jövedelme (vagy annak változása) pl. miként 
befolyásolja a tartós fogyasztási cikkre fordított kiadási összegeket (vagy azok változását), 
vagy különböző ráfordítások hogyan befolyásolják a termelés eredményességét. 

2. Sokaság, ismérv 

Sokaság: a megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége, halmaza.
Egységei alapján lehet: 

• Diszkrét sokaság: egyértelműen elkülöníthető egységekből álló sokaság (élőlények, 
tárgyak, szervezetek).

• Folytonos sokaság: képzett egységekből álló sokaság ( az egységeket önkényesen 
határozzuk meg). 

Időbeliség alapján lehet: 

• Álló sokaság: időpontra vonatkoztatható sokaság.

• Mozgó sokaság: időtartamra vonatkoztatott sokaság. 

Elemszáma alapján lehet: 

• Véges sokaság: elemszáma véges.

• Végtelen sokaság: azonos körülmények között tetszőlegesen sokszor megismételhető 
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kísérletek eredményeinek halmaza. 

Statisztikai sokaságot alkothatnak élőlények, pl. a magyar felsőoktatás hallgatói, a külföldi 
turisták száma, az ország lóállománya, tárgyak, pl. az ország lakásállománya, szervezetek, 
pl. a magyar főiskolák, képzett egységek, pl. bruttó hazai termék, gyümölcsfogyasztás stb. Az 
élőlényekből, tárgyakból, szervezetekből álló sokaságok egyértelműen elkülönülő egységekből 
állnak. A képzett egységekből álló, ún. folytonos sokaságoknál az egységeket önkényesen 
határozhatjuk meg. Pl. a sokaság egy egysége: 1 mrd Ft GDP, 1 kg gyümölcsfogyasztás stb. 

A statisztikai sokaságok abból a szempontból is különböznek egymástól, hogy csak egy 
időpontra vonatkozóan vagy csak egy időtartamra vonatkoztatva értelmezhetőek. Pl. egy 
megye népessége a természetes szaporodás és a vándorlási különbözet miatt állandóan 
változhat. Ezért e sokaság csak időpontban értelmezhető. Ugyanakkor a Videoton-gyár 
termelése - mivel a termelés egy folyamat - időpontban nem, csak egy időtartamban (a 
termelés egy napon, egy hónapban, egy évben stb.) értelmezhető. 
Ismérv: a sokaság egyedeit jellemző tulajdonság.
Az ismérv lehetséges kimenetelei az ismérvváltozatok. 

Jellegzetesebb formái: 

• Alternatív ismérv: az ismérv csak 2 változattal rendelkezik (férfi-nő).

• Tipikus ismérv: 2-nél több változattal rendelkezik.

• Közös ismérv: a sokaságot alkotók azonos tulajdonsága.

• Megkülönböztető ismérv: azok az ismérvek, melyek szerint az egyedek különböznek 
egymástól. 

Ismérv pl. a gépkocsik típusa, fogyasztása, gyártási helye, vállalkozásoknál a foglalkoztatottak 
száma, a bruttó kibocsátás, a területi elhelyezkedés. Ismérvváltozatok pl. a gépkocsik 
típusánál a Lada, Opel stb., a vállalkozások területi elhelyezkedésénél Baranya megye, Békés 
megye stb., a gépkocsi fogyasztása esetén pedig számadatok. 

Alternatív ismérv pl. a nem (változatai: férfi, nő). A kettőnél több változattal rendelkező 
ismérvek is átalakíthatók alternatív ismérvvé. Pl. az aktív keresők évi jövedelme kettőnél több 
változattal rendelkező ismérv (elvileg annyi változata lehetséges, ahány aktív kereső van), 
alternatívvá alakítva: legfeljebb 500 000 Ft, ill. 500 000 Ft-nál nagyobb évi jövedelemmel 
rendelkezők. 

Ha a megfigyelt sokaságot a KJF Bp. nappali tagozatára 2003.szeptember 5-én beiratkozott 
hallgatók képezik, akkor a definiáló közös ismérvek: a beiratkozás helye: Bp., a beiratkozás 
időpontja: 2003.szeptember 5., a tagozat: nappali; megkülönböztető ismérvek pl. a hallgatók 
neme, iskolai végzettsége, lakcíme, életkora, a felvételi vizsgán elért pontszáma stb. 

Fajtái: 

• Időbeli ismérv: az ismérvek változatainak időbeli eloszlása.

• Területi ismérv: az egyedek térbeli elhelyezkedése.

• Minőségi ismérv: az egyedek számszerűen nem mérhető tulajdonságai (nem: férfi, 
nő).

• Mennyiségi ismérv: az egyedek számszerűen mérhető tulajdonságai (kereset). 

Adat: a sokaság elemeinek száma vagy számszerűsége. Nem pusztán egy szám, hanem 
tartozik hozzá egy fogalmi azonosító is.

Statisztika 1. 9  Kodolányi János Főiskola



Fajtái: 

• Alapadat: amihez mérés vagy számlálás útján jutunk.

• Leszármaztatott adat: az alapadatokból valamilyen számolás útján jutunk hozzá. 

A statisztikai adat mindig tartalmaz fogalmi jegyeket, időbeli, térbeli vagy másféle azonosítókat 
és ezek mellett egy számértéket. Statisztikai adat pl.: 2000-ben hazánkban 657 ezer tonna 
volt az almatermés; Magyarország népessége 2000. január 1-jén 10 277 ezer fő volt; 1992-ről 
1993-ra az 1 főre jutó reáljövedelem 5%-kal csökkent.

Az adathoz jutás módjai: 

• Nem statisztikai célra készült kimutatásokból. 
• Adatfelvétellel: 

• teljes körű: a sokaság minden egyedére kiterjed 
• részleges: a sokaságnak csak egy kiválasztott részére terjed ki 

• reprezentatív: a megfigyelésbe vont részsokaság kiválasztása 
meghatározott módszerek alapján 

• monográfia: egy vagy néhány egyed részletes vizsgálata 

3. Viszonyszámok 

Viszonyszám: két, egymással logikai kapcsolatban álló statisztikai adat hányadosa. 

 

3.1 Azonos fajta adatokból számított viszonyszámok 

Kifejezi, hogy az egyik adat hányszorosa a másiknak. 

• Megoszlási viszonyszám: a sokaság egyes részeinek a sokaság egészéhez 
viszonyított aránya. Megadása %-os formában történik. Pl. a lakosság 55%-a nő, 45%-
a férfi. 

   

• Koordinációs viszonyszám: a sokaság két részadatának hányadosa. Pl. az 1000 
férfira jutó nők száma 1200. 

  

• Dinamikus viszonyszám: két időszak (időpont) adatának hányadosa. Pl. 120% 
kifejezi, hogy bázisról tárgyidőszakra 20%-kal nőtt a vizsgált mennyiség. Megadása %-
ban. 
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3.2 Különböző adatokból számított viszonyszámok 

Intenzitási viszonyszám: kifejezi, hogy egyik mennyiségből mennyi jut a másik mennyiség egy 
egységére ( ). Pl. kereset (Ft/fő). 

Statisztikai mutatószámok: azok a statisztikai adatok, melyekkel valamilyen rendszeresen 
megismétlődő jelenséget statisztikailag jellemezhetünk.

3.3 Statisztikai hibák 

Fajtái: 
  
Abszolút hiba: a valóságos adat ( ) és a mért adat ( ) különbsége. 

    

Abszolút hibakorlát: az a számérték, amelynél az abszolút hiba biztosan nem nagyobb. Jele: 

   

Relatív hiba: az abszolút hiba (a) és a valódi adat (A) hányadosa. 

   

Relatív hibakorlát: az abszolút hibakorlát ( ) és a mért adat ( ) hányadosa. 

  

4. Statisztikai műveletek 

• Csoportosítás: a sokaság felosztása a sokaság egységeit jellemző megkülönböztető 
ismérv szerint. 

• Csoportosító sor: egy ismérv szerinti osztályozás 
• Kombinatív csoportosítás: az egyik ismérv szerint képzett osztályokon belül egy 

másik ismérv szerint csoportosítunk 

• Összehasonlítás: 2 vagy több statisztikai adat egymáshoz való viszonya 
• reláció 
• különbségképzés 
• hányados-képzés 
• összehasonlító sor képzése 
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Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 1.; 2. feladatokat. 
A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

1. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - párosítás
Párosítsa a sokaságokat a jellemzőjükkel! 

Tipp: Idézze fel a definíciókat!

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

c. időtartamra vonatkoztatott          
 

folytonos 
sokaság

a. a sokaságot egyértelműen elkülöníthető egységekből állnak (élőlények, tárgyak, 
szervezetek)

         
 mozgó sokaság

d. időpontra vonatkoztatható          
 diszkrét sokaság

b. képzett egységekből álló sokaság (az egységeket önkényesen határozzuk meg)          
 álló sokaság

2. feladat - párosítás
Párosítsa az ismérveket a jellemzőjükkel! 

Tipp: Idézze fel a definíciókat!

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
c. azok az ismérvek, melyek szerint az egyedek különböznek 

egymástól
         
 alternatív ismérv

b. 2-nél több változattal rendelkezik          
 tipikus ismérv

d. a sokaságot alkotók azonos tulajdonsága          
 közös ismérv

a. az ismérv csak 2 változattal rendelkezik (férfi-nő)          
 megkülönböztető ismérv

3. feladat - többszörös választás
Milyen sokaság az alábbi: 2000-ben Magyarországon született gyermekek? 

Tipp: Idézze fel a definíciókat! 

Több helyes válasz is lehetséges: 

[  ] véges
[  ] folytonos
[  ] álló
[  ] végtelen
[  ] diszkrét
[  ] mozgó

4. feladat - többszörös választás
Milyen sokaság az alábbi: 2003. január 1-jén a valutaállomány Magyarországon? 

Tipp: Idézze fel a definíciókat! 
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Több helyes válasz is lehetséges: 

[  ] folytonos
[  ] végtelen
[  ] diszkrét
[  ] mozgó
[  ] véges
[  ] álló

5. feladat - párosítás
Párosítsa a megadott ismérveket! 

Tipp: Idézze fel a definíciókat! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
végzettsé

g
         
 mennyiségi

lakóhely          
 minőségi

kereset          
 területi

dátum          
 időbeli

6. feladat - párosítás
Párosítsa a viszonyszámokat a meghatározásukkal! 

Tipp: Idézze fel a definíciókat! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

b. A sokaság két részadatának hányadosa.          
 megoszlási viszonyszám

a. A sokaság egyes részeinek a sokaság egészéhez viszonyított aránya.          
 

koordinációs 
viszonyszám

c. Két időszak (időpont) adatának hányadosa.          
 dinamikus viszonyszám

d. Kifejezi, hogy egyik mennyiségből mennyi jut a másik mennyiség egy 
egységére.

         
 intenzitási viszonyszám

7. feladat - párosítás
Párosítsa a megadott viszonyszámokat! 

Tipp: Idézze fel a definíciókat! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

c. 1000 nőre jutó férfiak száma.          
 megoszlási

b. A diplomások aránya 20%.          
 koordinációs

a. 100 főre jutó kórházi ágyak száma.          
 dinamikus

d. 2000-ről 2003-ra 25%-kal nőtt a 
turistaszám.

         
 intenzitási

8. feladat - leírás
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8.

Egy magyarországi településre jellemző adatok: 

Megnevezés 2002. év 2003. év 

Könyvtárak száma (db) 12 15 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 12 050 14 100 

- ebből férfi (fő) 6 250 6 350 

- ebből nő (fő) 5 800 7 750 

Könyvek száma (db) 1 338 000 1 450 830 

1. Adjon meg megoszlási viszonyszámot és értelmezze azt 
2. Adjon meg koordinációs viszonyszámot és értelmezze azt! 
3. Adjon meg dinamikus viszonyszámot és értelmezze azt! 
4. Adjon meg intenzitási viszonyszámot és értelmezze azt! 
5. Adja meg az intenzitási viszonyszám dinamikus viszonyszámát és értelmezze azt! 

Megoldás 

Megoldókulcs

1. 
feladat:

diszkrét sokaság - a. a sokaságot egyértelműen elkülöníthető egységekből állnak (élőlények, tárgyak, 
szervezetek)
folytonos sokaság - b. képzett egységekből álló sokaság (az egységeket önkényesen határozzuk meg)
mozgó sokaság - c. időtartamra vonatkoztatott
álló sokaság - d. időpontra vonatkoztatható

2. 
feladat:

alternatív ismérv - a. az ismérv csak 2 változattal rendelkezik (férfi-nő)
tipikus ismérv - b. 2-nél több változattal rendelkezik
megkülönböztető ismérv - c. azok az ismérvek, melyek szerint az egyedek különböznek egymástól
közös ismérv - d. a sokaságot alkotók azonos tulajdonsága

3. 
feladat:

diszkrét
mozgó
véges

4. 
feladat:

folytonos
álló
véges

5. 
feladat:

területi - lakóhely
időbeli - dátum
minőségi - végzettség
mennyiségi - kereset

6. 
feladat:

megoszlási viszonyszám - a. A sokaság egyes részeinek a sokaság egészéhez viszonyított aránya.
koordinációs viszonyszám - b. A sokaság két részadatának hányadosa.
dinamikus viszonyszám - c. Két időszak (időpont) adatának hányadosa.
intenzitási viszonyszám - d. Kifejezi, hogy egyik mennyiségből mennyi jut a másik mennyiség egy egységére.

7. 
feladat:

intenzitási - a. 100 főre jutó kórházi ágyak száma.
megoszlási - b. A diplomások aránya 20%.
koordinációs - c. 1000 nőre jutó férfiak száma.
dinamikus - d. 2000-ről 2003-ra 25%-kal nőtt a turistaszám.

8. 
feladat: ld. a feladatnál!
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2. lecke. Átlagok 

A viszonyszámok mellett talán a leggyakrabban használt elemzési eszközök az átlagok, 
melyeket középértékeknek is szokás nevezni. Az adatok jellegétől függően az átlagukat 
számtani, harmonikus, mértani vagy négyzetes átlaggal számíthatjuk ki. Az egyes átlagok 
alkalmazási területeivel tankönyvünk későbbi fejezeteiben ismerkedünk meg. 
Átlag: azonos fajta adatok halmazának tömör, számszerű jellemzésére használjuk.

Fajtái: 

• számtani átlag 
• harmonikus átlag 
• mértani átlag 
• négyzetes átlag 

1. Számtani átlag 

Számtani átlag: az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok 
összege változatlan marad.
Súlyozatlan forma 

 

vagy 

 
  

súlyozott forma, ahol 

 

vagy 

  

súlyozott forma, ahol 
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Példa: 
10 hallgató tandíja a következő: 
80, 160,120,80,160,120,160,80,140,160 ezer Ft 
Határozzuk meg az átlagokat! 

 

A hallgatók tehát átlagosan 126 eFt-os tandíjat fizetnek. Ha minden hallgató 126 eFt-os 
tandíjat fizetne, akkor az iskola tandíjakból származó összes bevétele ugyanannyi lenne, 
mintha mindenki a saját szakjának megfelelő tandíjat fizette volna. 

 

A számtani átlag kiszámítása súlyozott formában a gyakoriságok figyelembe vételével: 

   
 A számtani átlag kiszámítása súlyozott formában a relatív gyakoriságok figyelembe vételével: 

 

2. Harmonikus átlag 

Harmonikus átlag: az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok 
reciprokainak összege változatlan marad.

 

vagy 
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A példában: 

A  harmonikus átlag súlyozatlan formában: 

 

A harmonikus átlag súlyozott formában: 

 

3. Mértani átlag 

Mértani átlag: az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok szorzata 
változatlan marad.

 

   

vagy 

 

Példa: 

Súlyozatlan forma: 

 

Súlyozott forma: 
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A hallgatók átlagosan 121 e Ft-os tandíjat fizetnek. 

4. Négyzetes átlag 

Négyzetes átlag: az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok 
négyzetösszege változatlan marad

   

vagy 

 

Példa: 

Súlyozatlan forma: 

 

Súlyozott forma: 

 

A hallgatók átlagosan 130 eFt-os tandíjat fizetnek. 
Az átlagok nagyságrendi sorrendje a következő, ha azonos adatokból mind a négy fajta 
átlagot kiszámítjuk: 
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Az átlag akkor jellemzi jól a sokaságot, ha kicsi a szórás. Az átlag önmagában nem ad kellő 
információt az adatok eloszlásáról, meg kell határozni mellé a szórás mutatóját is. Ezzel a 
következő fejezetben ismerkedünk meg.

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 3.; 4.; 5.; 6.; 7. 
feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

2. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - párosítás
Párosítsa az átlagokat a definíciójukkal! 

Tipp: Idézze fel a definíciót! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok négyzetösszege 

változatlan marad.
         
 számtani átlag

Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok reciprokainak 
összege változatlan marad.

         
 mértani átlag

Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok szorzata 
változatlan marad.

         
 

harmonikus 
átlag

Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok összege 
változatlan marad.

         
 négyzetes átlag

2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- 2
- 3,3
- 3,5
- 3,7
- 3,8
- 3,9
- 4
- 5

Számítsa ki az alábbi adatok számtani átlagát! 
Jelölje meg a jó megoldást! 

4, 4, 3, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 5 

Lehetőségek:(1)................. 

Tipp: Használja a tanult képletet! 

 
3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- 2
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- 3,3
- 3,5
- 3,7
- 3,8
- 3,9
- 4
- 5

Számítsa ki az alábbi adatok harmonikus átlagát! 
Jelölje meg a jó megoldást! 

4, 4, 3, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 5 

Lehetőségek:(1)................. 

Tipp: Használja a tanult képletet! 

 
4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- 2
- 3,3
- 3,5
- 3,7
- 3,8
- 3,9
- 4
- 5

Számítsa ki az alábbi adatok mértani átlagát! 
Jelölje meg a jó megoldást! 

4, 4, 3, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 5 

Lehetőségek:(1)................. 

Tipp: Használja a tanult képletet! 

 
5. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- 2
- 3,3
- 3,5
- 3,7
- 3,8
- 3,9
- 4
- 5
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Számítsa ki az alábbi adatok négyzetes átlagát! 

4, 4, 3, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 5 

Lehetőségek:(1)................. 

Tipp: Használja a tanult képletet! 

 
6. feladat - párosítás
Párosítsa az átlagokat! 

Tipp: Idézze fel az átlagok nagyságrendi sorrendjét! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

harmonikus átlag          
 12,0

mértani átlag          
 11,2

négyzetes átlag          
 12,3

számtani átlag          
 10,5

7. feladat - leírás
7.

Egy hallgató indexében az első félév végén az alábbi érdemjegyek szerepelnek: 

5, 4, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 5, 5 

Határozza meg a hallgató félévi átlagát (számtani)! 

Milyen átlagot kellene számolni ahhoz, hogy - az adott érdemjegyek mellett - a legjobb 
átlagot érje el hallgató? Határozza meg ezt az átlagot! 

Milyen átlagot kellene számolni ahhoz, hogy - az adott érdemjegyek mellett - a 
legrosszabb átlagot érje el hallgató? Határozza meg ezt az átlagot! 

Számolja ki a még lehetséges átlag értékét! 

Megoldás 

Megoldókulcs

1. 
feladat:

négyzetes átlag - Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok négyzetösszege 
változatlan marad.
mértani átlag - Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok szorzata változatlan 
marad.
számtani átlag - Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok összege változatlan 
marad.
harmonikus átlag - Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok reciprokainak összege 
változatlan marad.

2. (1) - 3,7

Statisztika 1. 21  Kodolányi János Főiskola

http://moodle.kodolanyi.hu/file.php/26/Stat1_Megoldas_2lecke.doc


feladat:

3. 
feladat: (1) - 3,3

4. 
feladat: (1) - 3,5

5. 
feladat: (1) - 3,9

6. 
feladat:

12,0 - számtani átlag
10,5 - harmonikus átlag
11,2 - mértani átlag
12,3 - négyzetes átlag

7. 
feladat: ld. a feladatnál!

Bevezető 

Mennyiségi ismérv szerinti elemzés A számok és a mérés, a számszerű információ igen 
fontos szerepet játszik a tudományos megismerésben. Statisztikai adatok nélkül 
elképzelhetetlen lenne a fogyasztói árszínvonal változásának mérése, a lakosság jövedelmi és 
fogyasztási színvonalának vizsgálata, a személyi, jövedelmi és vagyoni különbségek 
elemzése, a termelési tényezők és a termelés összefüggésének a feltárása, a külkereskedelmi 
cserearány-változás hatásának prognosztizálása, a gazdálkodó szervezetek 
jövedelmezőségének elemzése, mobilitásának nyomon követése, vagy valamely 
termékféleség, szolgáltatásfajta iránti kereslet felmérése stb. De egy üzletember döntései sem 
nélkülözhetik a széles körű statisztikai információkat, statisztikai következtetéseket. A 
statisztikai munkákban igen gyakoriak a mennyiségi ismérvek, elsősorban az arányskála 
szintű mérési adatok. Vizsgálhatjuk a háztartásokat jövedelmük, fogyasztásuk, taglétszámuk 
stb. szerint, vállalati típusú szervezeteket méretük (termelési értékük, foglalkoztatott 
létszámuk, állóeszköz-állományuk), termelékenységük, hatékonyságuk szerint.

3. lecke. Fogalmak, gyakorisági sorok, kumulálás, értékösszeg 

1. A sokaság egy ismérv szerinti vizsgálata 

A sokaság egy ismérv szerinti vizsgálatának fajtái: 

• Mennyiségi ismérv szerinti elemzés 
• Időbeli ismérv szerinti elemzés 

A mennyiségi ismérvek rendkívül nagy szerepet töltenek be a statisztikai elemző munkában. A 
mennyiségi ismérveket változóknak, lehetséges kimeneteleiket (ismérvváltozataikat) 
ismérvértékeknek nevezzük. Az ismérvértékek intevallum- vagy arányskálán mért, valamilyen 
mértékegységgel bíró számértékek. 

2. Mennyiségi ismérv szerinti elemzés 

Mennyiségi ismérv: valamilyen számadattal mérhető tulajdonság.
Fajtái: 

• Diszkrét mennyiségi ismérv: ha az értékek jól elkülöníthető számok; mindig pontosan 
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megadható. 
• Folytonos mennyiségi ismérv: ha egy intervallumon belül bármilyen értéket felvehet; 

nem adható meg pontosan, csak bizonyos pontossággal. 

Diszkrét mennyiségi ismérv pl. a lakások szobaszáma, vagy a háztartásban lakók létszáma, 
folytonos mennyiségi ismérv a lakás alapterülete, ami egy adott intervallumban (pl. 50 és 55 
m2 között) bármilyen értéket felvehet. 

Mennyiségi ismérv megadása történhet: 

• Elemek felsorolásával 
• Elemek rangsorával (ismérvértékek monoton növő sorozata) 
• Gyakorisági sorral 

3. Gyakorisági sorok 

Ahhoz, hogy a sokaság összetételéről, szerkezetéről áttekinthető képet kapjunk tömörítenünk 
kell az adatokat - osztályozás (eredménye: csoportosító sor) 

A gyakorisági sor általános sémája: 

 

: -dik ismérvérték 

: -dik osztály gyakorisága 
: képzett osztályok száma 
: a sokaság elemszáma 

Gyakoriság: azt mutatja, hogy a mennyiségi ismérv szerint képzett egy-egy osztályba a 

sokaságnak hány egysége tartozik. ( ) 

Relatív gyakoriság: azt mutatja, hogy a mennyiségi ismérv szerint képzett egy-egy osztályba a 
sokaságnak hányad része tartozik.( ) 

Osztályközös gyakorisági sor: ha egy mennyiségi ismérv folytonos (pl. életkor, jövedelem) 
vagy diszkrét, de sokféle értéket vesz fel (pl. települések népességszáma), akkor az 
ismérvértékek tartományát egymást át nem fedő intervallumokra, ún. osztályközökre bontjuk. 
Az így képzett gyakorisági sort osztályközös gyakorisági sornak nevezzük.
A sor képzésénél két kritérium létezik: 
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• Úgy adjuk meg az osztályköz határokat, hogy minden ismérvérték egyértelműen 
besorolható legyen egy és csak egy osztályba. 

• Annyi és olyan hosszúságú osztályokat kell képezni, hogy a kapott gyakorisági sor jól 
tükrözze a sokaság mennyiségi ismérv szerinti összetételét. 

Osztályok: egynél több ismérvértéket magába foglaló intervallum.
Az osztályközös gyakorisági sor általános sémája: 

 

Valódi határ: a hézagmentesen felírt határok. 
Közölt határ: a besorolás egyértelműsége alapján felírt határok.

 

Számolni minden esetben a valódi határokkal kell! 

Osztályközök hossza: 

 
Példa: 
Egy utazási iroda által meghirdetett utak ár szerinti megoszlása a következő: 

 

Az első és utolsó osztályköz ún. nyitott osztályköz. A számítások során zártként kezeljük őket. 
Az első osztályt ugyanolyan hosszúságúnak tekintjük, mint a másodikat és az utolsót, mint az 
azt megelőzőt. 
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A mintafeladat osztályai azonos hosszúságúak, de képezhetők a gyakorlatban különböző 
osztályhosszakat tartalmazó osztályközös gyakorisági sorok is. 
A gyakorisági sorokban a gyakoriságok helyett szerepeltethetjük az azokból képzett 
megoszlási viszonyszámokat, azaz relatív gyakoriságokat ( ). 

 

;  

vagy ;  

A relatív gyakoriságok alapján felírt relatív gyakorisági sor: 

 

4. Kumulált gyakorisági sorok 

 
Kumulálás: adatok halmozott összeadása. 

A kumulált gyakoriságok ( ), illetve a kumulált relatív gyakoriságok ( ) kifejezik, hogy az 

adott osztályköz felső határával egyező vagy annál kisebb ismérvérték hányszor ( ), illetve 

milyen arányban ( ) fordul elő.

 

 Jelentése: 169 út ára 80.000 Ft vagy annál kevesebb. 

 Jelentése: Az utak 72%-ának ára 60.000 Ft vagy annál olcsóbb. 

A lefele kumulált gyakoriság ( ), illetve lefele kumulált relatív gyakoriság ( ) 

megmutatja, hogy az adott osztályköz alsó határánál nagyobb ismérvérték hányszor ( ) 

Statisztika 1. 25  Kodolányi János Főiskola



illetve milyen arányban ( ) fordul elő. 

 

 Jelentése: 180 út ára 20.000 Ft-nál drágább. 
 Jelentése: Az utak 15,5%-a drágább, mint 80.000 Ft. 

5. Értékösszeg sor 

Értékösszeg sor: a mennyiségi ismérv alapján kialakított osztályokhoz, osztályközökhöz az 
azokba tartozó egységek ismérvértékeinek összegét rendeli. 

Értékösszeg: az adott osztályba, osztályközbe besorolt ismérvértékek összege. 
Jele:  

 
Teljes értékösszeg: 

 

Példa: 
Diszkrét mennyiségi ismérv esetén 

 Jelentése: A 30 darab 3 fős családban összesen 90-en élnek. 
 Jelentése: A megkérdezett 100 családban összesen 335 fő lakik. 

Folytonos mennyiségi ismérv esetén 

Mivel az osztályok egy-egy intervallummal vannak megadva, ezért nem ismerjük a különálló 
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 értékeket. Eredményünk nem lesz pontos, csak becsülni tudunk. Minden osztályhoz 
rendelünk egy  értéket, és úgy tekintjük, mintha az osztály minden eleme ezzel az értékkel 
rendelkezett volna. 
Ezt osztályközépnek nevezzük. 

Meghatározása: az osztály alsó és felső  értékének számtani átlaga, azaz 

Osztályközép: 

 

Valódi határokkal számolunk! 

 

 Jelentése: 2,6 mFt bevétel származott az értékesített 52 darab 40-60 eFt-os 
útból. 

 Jelentése: Az iroda összes bevétele az értékesített 200 útból 9,8 mFt. 

Relatív értékösszeg: olyan megoszlási viszonyszám, amely az egyes osztályok 
értékösszegét(Si) a teljes értékösszeghez viszonyítja (S).

 

Példa: 

Ár 
(Ft) 

Utak száma 

( ) 

Bevételek (Ft) 

Értékösszeg ( ) 

Bevételek megoszlása 

(Relatív értékösszeg)( ) 

(0) - 20 000 20 200 000 2,04 

20 001- 40 000 72 2 160 000 22,04 

40 001- 60 000 52 2 600 000 26,53 

60 001- 80 000 25 1 750 000 17,86 

80 001- 100 000 16 1 440 000 14,69 

100 001- (120 000) 15 1 650 000 16,84 

Összesen 200 9 800 000 100,00 
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=22,04 Jelentése: Az összes bevétel 22, 04%-a a 72 darab 20-40 eFt-os utakból 
származott. 

Megjegyzés: létezik: , , ,  

Ár 
(Ft) 

Utak száma 

( ) 

Kumulált értékösszeg 

( ) 

Kumulált relatív értékösszeg 

( , %) 

(0) - 20 000 20 200 000 2,04 

20 001 - 40 000 72 2 360 000 24,08 

40 001- 60 000 52 4 960 000 50,61 

60 001- 80 000 25 6 710 000 68,47 

80 001- 100 000 16 8 150 000 83,16 

100 001 - (120 000) 15 9 800 000 100,00 

Összesen 200 - - 

=6710000 Jelentése: 6,71 mFt származott a 80000 Ft-os vagy annál olcsóbb utakból. 

=50,61% Jelentése: Az összes bevétel 50,61%-a a 60 eFt-os vagy annál olcsóbb utakból 
származik. 

A kumulált gyakorisági sorokra fontos helyzetmutatók meghatározásánál (medián, kvartilisek) 
és a koncentráció elemzésénél szükségünk lesz. 

3. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- diszkrét mennyiségi ismérv
- folytonos mennyiségégi ismérv

Párosítsa a mennyiségi ismérv típusait a jellemzőjükkel! 

1. Ha egy intervallumon belül bármilyen értéket felvehet; nem adható meg pontosan, csak 
bizonyos pontossággal. (1)................. 
2. Ha az értékek jól elkülöníthető számok; mindig pontosan megadható. (2)................. 

Tipp: Idézze fel a definíciót! 
2. feladat - párosítás
Párosítsa a fogalmakat! 

Tipp: Idézze fel a definíciót! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

A hézagmentesen felírt határok.          
 közölt határ
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A besorolás egyértelműsége alapján felírt határok.          
 valódi határ

Azt mutatja, hogy a mennyiségi ismérv szerint képzett egy-egy osztályba a sokaságnak 

hányad része tartozik.( )
         
 gyakoriság

Azt mutatja, hogy a mennyiségi ismérv szerint képzett egy-egy osztályba a sokaságnak 

hány egysége tartozik.( )

         
 

relatív 
gyakoriság

3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- alsó
- felső
- kisebb
- nagyobb

Egészítse ki a mondatot! 

A kumulált gyakoriság megadja, hogy az adott osztály (1)................. határával megegyező 
vagy annál (2)................. ismérvérték hányszor fordul elő. 

Tipp: Idézze fel a definíciót! 
4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- alsó
- felső
- kisebb
- nagyobb

Egészítse ki a mondatot! 

A lefele kumulált gyakoriság megadja, hogy az adott osztály (1)................. határánál 
(2)................. ismérvérték hányszor fordul elő. 

Tipp: Idézze fel a definíciót! 
5. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- alsó
- felső
- kisebb
- nagyobb
- hányszor
- milyen arányban

Egészítse ki a mondatot! 

A kumulált relatív gyakoriság megadja, hogy az adott osztály (1)................. határával 
megegyező vagy annál (2)................. ismérvérték (3)................. fordul elő. 

Tipp: Idézze fel a definíciót! 
6. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 
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- alsó
- felső
- kisebb
- nagyobb
- hányszor
- milyen arányban

Egészítse ki a mondatot! 

A lefele kumulált relatív gyakoriság megadja, hogy az adott osztály (1)................. határánál 
(2)................. ismérvérték (3)................. fordul elő. 

Tipp: Idézze fel a definíciót! 
7. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

Az osztályközép az osztály alsó és felső értékének mértani átlaga. (1)................. 
Az osztályközép az osztály alsó és felső értékének számtani átlaga. (2)................. 
Az osztályközepet úgy tekintjük, mintha az osztály minden eleme ezzel az értékkel 
rendelkezett volna. (3)................. 
Az osztályközepet a közölt határokból számítjuk. (4)................. 

Tipp: Idézze fel a definíciót! 
8. feladat - párosítás
Párosítsa a fogalmakat a jelükkel! 

Tipp: Idézze fel a definíciót! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
         
 kumulált relatív értékösszeg

         
 relatív gyakoriság

         
 értékösszeg

         
 lefele kumulált relatív gyakoriság

         
 lefele kumulált relatív értékösszeg

         
 lefele kumulált gyakoriság

         
 kumulált gyakoriság

         
 lefele kumulált értékösszeg

         
 relatív értékösszeg

         kumulált értékösszeg
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 kumulált relatív gyakoriság

         
 gyakoriság

9. feladat - leírás
9.

Számítsa ki és értelmezze a következő mutatókat! 

Kereset (e Ft) Létszám (fő) 

- 50 
51 - 150 
151 - 250 
251 - 350 
351 - 450 
451 - 

12 
20 
40 
28 
15 
5 

Összesen 

a.) 3. kumulált gyakoriság 
b.) 4. relatív gyakoriság 
c.) 5. lefele kumulált gyakoriság 
d.) 3. kumulált relatív gyakoriság 

Megoldás 

10. feladat - leírás
10.

Számítsa ki és értelmezze a következő mutatókat! 

Kereset (e Ft) Létszám (fő) 

- 50 
51 - 150 
151 - 250 
251 - 350 
351 - 450 
451 - 

12 
20 
40 
28 
15 
5 

Összesen 

a.) 2. értékösszeg 
b.) 4. kumulált értékösszeg 
c.) 3. relatív értékösszeg 
d.) 5. kumulált relatív értékösszeg 

Megoldás 

Megoldókulcs

1. feladat: (1) - diszkrét mennyiségi ismérv
(2) - folytonos mennyiségégi ismérv

2. feladat: valódi határ - A hézagmentesen felírt határok.
közölt határ - A besorolás egyértelműsége alapján felírt határok.
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relatív gyakoriság - Azt mutatja, hogy a mennyiségi ismérv szerint képzett egy-egy osztályba a sokaságnak 

hányad része tartozik.( )
gyakoriság - Azt mutatja, hogy a mennyiségi ismérv szerint képzett egy-egy osztályba a sokaságnak hány 

egysége tartozik.( )

3. feladat: (1) - felső
(2) - kisebb

4. feladat: (1) - alsó
(2) - nagyobb

5. feladat:
(1) - felső
(2) - kisebb
(3) - milyen arányban

6. feladat:
(1) - alsó
(2) - nagyobb
(3) - milyen arányban

7. feladat:

(1) - hamis
(2) - igaz
(3) - igaz
(4) - hamis

8. feladat:

gyakoriság - 

relatív gyakoriság - 

kumulált gyakoriság - 

lefele kumulált gyakoriság - 

értékösszeg - 

relatív értékösszeg - 

kumulált értékösszeg - 

lefele kumulált relatív értékösszeg - 

lefele kumulált értékösszeg - 

kumulált relatív gyakoriság - 

lefele kumulált relatív gyakoriság - 

kumulált relatív értékösszeg - 

9. feladat: ld. a feladatnál!

10. 
feladat: ld. a feladatnál!

4. lecke. Ábrázolás, helyzetmutatók 1. 

1. Grafikus ábrázolás 

A statisztikai adatok szemléltetésének, a statisztikai adatok közötti arányok bemutatásának 
fontos eszköze a grafikus ábrázolás. A helyesen készített ábrákkal áttekinthetőbbé válik a 
sokaság szerkezete, felismerhetővé a sokaság mennyiségi ismérv szerinti megoszlásában 
mutatkozó szabályszerűség. 

A gyakorisági (relatív gyakorisági) sorok ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben 
történik. A vízszintes tengelyen a mennyiségi ismérv értékeit, a függőleges tengelyen pedig a 
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gyakoriságokat (relatív gyakoriságokkal) vagy azok kumulált értékeit tüntetjük fel. 

1.1 Bot ábra 

Alkalmazása: ha a mennyiségi ismérv diszkrét, és kevés változata van. 
A gyakoriságokkal (relatív gyakoriságokkal) arányos hosszúságú egyenes szakaszokkal 
történő ábrázolás. 

 

Az osztályközös gyakorisági sorokat, amelyeket leggyakrabban folytonos mennyiségi ismérv 
szerinti csoportosítással képezünk, hisztogrammal és gyakorisági poligonnal ábrázoljuk. 

1.2 Hisztogram 

Egymáshoz hézagmentesen illeszkedő téglák együttese. Alkalmazása: diszkrét, de sok vagy 
folytonos mennyiségi ismérv esetén. 

Az  tengelyen az osztályok -tól -ig határai adják a téglalapok egyik oldalát és az  
tengelyen az osztályokhoz tartozó gyakoriságok (vagy relatív gyakoriságok) adják a téglalap 
magasságát. 

A hisztogram téglalapjainak területe arányos a relatív gyakoriságokkal, így a gyakoriságokkal 
is. A különböző osztályközhosszúságokkal képzett gyakorisági (relatív gyakorisági) sor 
ábrázolásánál az arányosság csak úgy biztosítható, ha az eredeti gyakoriságok (relatív 
gyakoriságok) helyett az egységnyi osztályközhosszúságra jutó gyakoriságokat, relatív 
gyakoriságokat vagy azok valamilyen többszörösét ábrázoljuk. Az eredeti gyakoriságok 
(relatív gyakoriságok) alapján történő ábrázolás ugyanis torzítana, mivel a hosszabb 
osztályköz nagyobb súlyt kapna, a téglalap területe az arányosnál nagyobb lenne. 
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1.3 Gyakorisági poligon 

Az osztályközepeknél felmért gyakoriságok pontjait összekötő, egyenes szakaszokból álló 
töröttvonal, melyet az  tengelyre kell zárni. 

 

A következő fejezetekben megismerkedünk azokkal a mutatószámokkal, amelyek további és 
egyben valamilyen számszerű információt nyújtanak a gyakorisági sorok jellegzetességeiről, 
az eloszlás helyzetéről, szóródásáról és alakjáról. E mutatószámok alapján, majd később látni 
fogjuk, akkor is képet kapunk az eloszlásról, ha nem állnak rendelkezésre az alapadatok és/ 
vagy a grafikus ábrák. 

Az eloszlás helyzete: a jellemzőnek tartott értékek - a középértékek (módusz, medián, 
átlag) és a kvantilisek - helye az  tengelyen. E mutatókat ezért helyzetmutatóknak is 
szokás nevezni. 

Az eloszlás szóródása: az ismérvértékek különbözősége, változékonysága, melyet a 
szóródás mérőszámaival vizsgálunk. 

Az eloszlás alakja: szimmetrikus vagy aszimmetrikus, melyről az aszimmetria mérőszámai 
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(alakmutatók) adnak számszerű információt. 

2. Helyzetmutatók 

• Ismérvértékek átlaga:  
• Módusz:  
• Medián:  

• Kvantilis:  

2.1 Átlag 

Átlag: a már említett számtani átlagot értjük rajta. 

            súlyozatlan forma 
vagy 

 súlyozott forma, ahol  vagy súlyozott forma, 

ahol  

Példa: 

Ár 
(FT) 

Utak száma 

( ) 

Osztályközép 

( ) 

Bevételek 
(Ft) 

(0) - 20 000 
20 001 - 40 000 
40 001 - 60 000 
60 001 - 80 000 
80 001 - 100 000 
100 001 - (120 000) 

20 
72 
52 
25 
16 
15 

10 000 
30 000 
50 000 
70 000 
90 000 

110 000 

200 000 
2 160 000 
2 600 000 
1 750 000 
1 440 000 
1 650 000 

Összesen 200 - 9 800 000 

 

Az utazási iroda útjai átlagosan 49 000 Ft-ba kerülnek. 

2.2 Módusz 

Módusz: a leggyakrabban előforduló ismérvérték (tipikus érték). Jele: Mo

Meghatározása (diszkrét és folytonos esetben, azaz osztályközös gyakorisági sor esetén): 
Diszkrét, kevés ismérvértéket tartalmazó sokaság esetén könnyű meghatározni. Az az  
érték a módusz, amiből a legtöbb fordul elő. 
Példa: 
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A családok taglétszáma feladatban, amire az ábrázoláskor a bot ábrát alkalmaztuk =3 (fő). A 
legtöbb család 3 fős, azaz a tipikus taglétszám 3 fő. 

A gyakorisági megoszlás ún. nyers módusza a gyakorisági poligon maximumhelye, az az 
ismérvérték, amely körül az előforduló ismérvértékek legjobban sűrűsödnek. Ha a gyakorisági 
poligonnak egy maximumhelye van, akkor a megoszlást (illetve eloszlást) egymóduszú 
megoszlásnak, illetve eloszlásnak nevezzük, és a móduszt mint helyzetmutatót elsősorban 
ilyen megoszlások, illetve eloszlások jellemzésére használjuk. Ha a gyakorisági poligonnak 
több helyi maximuma van, a megoszlást, illetve az eloszlást többmóduszú megoszlásnak, 
illetve eloszlásnak nevezzük. 

A többmóduszú eloszlások gyakran heterogén (nem egynemű) sokaságra utalnak, azaz az 
eloszlás több egymóduszú eloszlást mutató részsokaságból tevődik össze. Ilyen esetben a 
teljes sokaság vizsgálata mellett - ha a heterogenitást okozó ismérv ismert - a sokaságot 
részsokaságokra bonthatjuk, és az elemzést a részekre bontott sokaságokra is elvégezhetjük. 

Osztályközös gyakorisági sor esetén a móduszt becsüljük. Az az osztályköz tartalmazza a 

móduszt, amelyben az egységnyi osztályköz hosszúságra jutó gyakoriság ( ) , illetve relatív 

gyakoriság ( ) a legnagyobb. Ezt az osztályközt modális osztályköznek nevezzük. A módusz 
meghatározása: 

 

: a modális osztályköz alsó határa 
: a modális és az azt megelőző osztályköz egységnyi hosszúságra jutó gyakoriságának, 

illetve relatív gyakoriságának különbsége 
: a modális és az azt követő osztályköz egységnyi hosszúságra jutó gyakoriságának, illetve 

relatív gyakoriságának különbsége 
: a modális osztályköz hossza 

Példa: 
Azonos osztályhosszak esetén: 

Ár (Ft) 
Utak száma ( ) 

- 20 000 
20 001 - 40 000 
40 001 - 60 000 
60 001 - 80 000 

80 001 - 100 000 
100 001 - 

20 
72 a legnagyobb 

52 
25 
16 
15 

Összesen 200 
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A legtöbb út 34. 444,4 Ft-ba kerül, azaz a tipikus ár 34. 444,4 Ft. 

Példa: 
Nem azonos hosszúságú osztályok esetén: 

Életkor 
(év) 

Létszám (fő) 

 

Osztályhosszak 

 

Azonos hosszra a 
gyakoriságok 

 

- 14 
14 - 24 
24 - 36 
36 - 50 

50 - 

24 
282 
171 

84 
6 

10 
10 
12 
14 
14 

24 
282 

142,5 
60 

43,6 

Összesen 622 - - 

 

A tipikus életkor 20,5 év, azaz a megkérdezettek közül a legtöbben 20,5 évesek voltak. 
A gyakoriságok helyett használhatók a relatív gyakoriságok is. 

2.3 Medián 

Medián: az az ismérvérték, melynél ugyanannyi kisebb, mint nagyobb érték fordul elő.
Meghatározása diszkrét és folytonos esetben rangsorból: 

• Ha  páratlan: -dik érték, azaz a középső érték 

• Ha  páros: -dik és -dik számtani átlaga, a 2 középső átlaga 

Példa: 

10 autó ára egy autókereskedésnél a következő millió Ft-ban: 
2,2; 2,8; 3,0; 4,5; 2,8; 3,2; 3,0; 2,5; 2,0; 3,3 
A randsor:2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 2,8; 3,0; 3,0; 3,2; 3,3; 4,5 

Medián:  

Jelentése: Az autók fele vagy 50%-a 2,9 mFt-nál olcsóbb, a másik fele ennél drágább. 
Osztályközös gyakorisági sor esetén: 

A mediánt becsüljük. A mediánt az az osztályköz tartalmazza, amelyben a kumulált 

gyakoriság ( ) éppen eléri vagy meghaladja a sorszámot. A medián sorszáma:  

Azaz, ahol  

A medián becsült értéke: 
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: a mediánt tartalmazó osztályköz alsó határa 

: a mediánt megelőző osztályköz kumulált gyakorisága 

: a mediánt tartalmazó osztályköz gyakorisága 
: a mediánt tartalmazó osztályköz hossza 

A gyakoriságok helyett használhatók a relatív gyakoriságok is. 

Példa: 

Ár (FT) Utak száma 

( ) 

Utak megoszlása  (%) 

( ) 

Kumulált gyakoriság 

( ) 

Kumulált relatív 
gyakoriság (%) 

 

- 20 000 20 10 20 10 

20 001 - 40 000 72 36 92 46 

40 001 - 60 000 52 26 
  

60 001 - 80 000 25 12,5 169 84,5 

80 001 - 100 000 16 8 185 92,5 

100 001 - 15 7,5 200 100 

Összesen  100 - - 

 

Az utak fele vagy 50%-a 43076,92 Ft-nál olcsóbb, a másik fele ennél drágább. 

Relatív gyakoriságokból: 

 

4. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - párosítás
Párosítsa az ábrákat a jellemzőikkel! 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
Az osztályközepeknél felmért gyakoriságok pontjait összekötő, egyenes szakaszokból 

álló töröttvonal, amelyet az x tengelyre kell zárni.
         
 Bot ábra
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A gyakoriságokkal (relatív gyakoriságokkal) arányos hosszúságú egyenes szakaszokkal 
történő ábrázolás.

         
 Hisztogram

Egymáshoz hézagmentesen illeszkedő téglák együttese. Alkalmazása: diszkrét, de sok 
vagy folytonos mennyiségi ismérv esetén.

         
 

Gyakorisági 
poligon

2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- módusz
- medián

Párosítsa a mutatókat a jelentésükkel!

A leggyakrabban előforduló ismérvérték (tipikus érték). (1)................. 
Az az ismérvérték, melynél ugyanannyi kisebb, mint nagyobb érték fordul elő. (2)................. 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat! 
3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

A módusz... 
az előforduló legnagyobb érték. (1)................. 
a legtöbbször előforduló érték. (2)................. 
az előforduló legkisebb érték. (3)................. 
a tipikus ismérvérték. (4)................. 

Tipp: Idézze fel a definíciót! 
4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

A medián...

a leggyakrabban előforduló érték. (1)................. 
az az érték, melynél ugyanannyi kisebb, mint nagyobb érték van. (2)................. 
felezi a sorba rendezett értékeket. (3)................. 
a felsorolt elemek közül a középső. (4)................. 

Tipp: Idézze fel a definíciót! 
5. feladat - szókitöltés
Határozza meg és értelmezze az adatokból a móduszt és a mediánt!

Keresetek (e Ft): 60, 80, 160, 80, 120 
Lehetőségek: 60, 80, 90, 100, 120, 160 

Mo=(1)................. 
Me=(2)................. 
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Megoldás: 

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

6. feladat - szókitöltés
Határozza meg és értelmezze az adatokból a móduszt és a mediánt! 

Keresetek (e Ft): 60, 80, 160, 80, 120, 100 
Lehetőségek: 60, 80, 90, 100, 120, 160 

Mo=(1)................. 
Me=(2)................. 

Megoldás: 

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

7. feladat - szókitöltés
Határozza meg és értelmezze az adatokból a móduszt és a mediánt! 

Keresetek (e Ft): 60, 80, 160, 80, 120, 100, 100 
Lehetőségek: 60, 80, 90, 100, 120, 160 

Mo=(1)................. 
Me=(2)................. 

Megoldás: 

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

8. feladat - szókitöltés
Határozza meg és értelmezze a középértékeket (átlag, módusz, medián)! 

Létszámadatok (fő): 50, 60, 70, 70, 80, 90, 100 
Lehetőségek: 50, 60, 70, 74, 80, 90, 100 

Mo=(1)................. 
Me=(2)................. 

Megoldás: 

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

9. feladat - leírás
9.

Határozza meg és értelmezze a móduszt és a mediánt az alábbi adatokból! 
Havi árbevétel (e Ft-ban) Az egységek száma 

- 3 000 
3 001 - 3 400 
3 401 - 3 800 
3 801 - 4 200 

4 201 - 

4 
6 

13 
5 
2 

Összesen 30 
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Megoldás 

10. feladat - leírás
10.

Határozza meg és értelmezze a móduszt és a mediánt az alábbi adatokból! 
Kereset (e Ft) Dolgozók száma 

- 50 
50,1 - 60 
60,1 - 70 
70,1 - 80 

80,1 - 120 
120,1 - 

10 
28 
35 
45 
31 
11 

Összesen 160 

Megoldás

Megoldókulcs

1. 
feladat:

Hisztogram - Egymáshoz hézagmentesen illeszkedő téglák együttese. Alkalmazása: diszkrét, de sok vagy 
folytonos mennyiségi ismérv esetén.
Gyakorisági poligon - Az osztályközepeknél felmért gyakoriságok pontjait összekötő, egyenes szakaszokból álló 
töröttvonal, amelyet az x tengelyre kell zárni.
Bot ábra - A gyakoriságokkal (relatív gyakoriságokkal) arányos hosszúságú egyenes szakaszokkal történő 
ábrázolás.

2. 
feladat:

(1) - módusz
(2) - medián

3. 
feladat:

(1) - hamis
(2) - igaz
(3) - hamis
(4) - igaz

4. 
feladat:

(1) - hamis
(2) - igaz
(3) - igaz
(4) - hamis

5. 
feladat:

(1) - 80
(2) - 80

6. 
feladat:

(1) - 80
(2) - 90

7. 
feladat:

(1) - 80 és 100
(2) - 100

8. 
feladat:

(1) - 70
(2) - 70

9. 
feladat: ld. a feladatnál!

10. 
feladat: ld. a feladatnál!

5. lecke. Helyzetmutatók 2. 

Kvantilisek: Legyen . Ha a rangsorba rendezett sokaságot egy  ismérvérték  
arányban osztja ketté, akkor ezt az ismérvértéket -dik kvantilisnek nevezzük. 
Gyakran előforduló kvantilisek: 

• Tercilisek Q1/3; Q2/3 
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• Kvartilisek Q1/4; Q3/4 (alsó és felső kvartilis), a középső kvartilis a medián 
• Kvintilisek Q1/5 ....... 
• Decilisek Q1/10 ..... 
• Percentilisek Q1/100 ..... 

Legtöbbször a kvartiliseket szoktuk használni az adatok elemzése során. Az alsó kvartilis az 
az érték, melynél az adatok negyede vagy 25%-a kisebb, és ugyanakkor az adatok 
háromnegyede vagy 75%-a nagyobb. A felső kvartilis értéke alatt van az adatok 
háromnegyede és nála nagyobb az adatok negyede. 

1. Meghatározás rangsor esetén 

 

ahol 

  

, : a rangsor -dik és -dik elemei 
: a szám egészrésze 

: a szám törtrésze 

Példa: 
A rangsor az autók áraiból: 
2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 2,8; 3,0; 3,0;3,2;3,3; 4,5 

Például az alsó kvartilis meghatározása: 

 

 

azaz a 2. és a 3. elem kell a rangsorból. 
2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 2,8; 3,0; 3,0;3,2;3,3; 4,5 

 

 

Jelentése: Az autók negyede vagy 25%-a 2,425 mFt-nál olcsóbb, és háromnegyede vagy 
75%-a drágább.
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2. Meghatározás osztályközös gyakorisági sor esetén 

 
A jelölések, mint a mediánnál.( : a kvantilist tartalmazó osztály alsó határa). 
Az az osztályköz tartalmazza a kvantilist, amelyre: 

 

A képletben a gyakoriságok helyett használhatók a relatív gyakoriságok is. 

Ár (Ft) 
Utak száma ( ) 

Kumulált gyakoriság 

- 20 000 20 20 

20 001 - 40 000 72 92 

40 001 - 60 000 52 144 

60 001 - 80 000 25 
 

80 001 - 100 000 16 185 

100 001 - 15 200 

Összesen  - 

A felső kvartilis meghatározása: 

 

 

 

Jelentése: Az utak háromnegyede vagy 75%-a 64800 Ft-nál olcsóbb, és egynegyede vagy 
25%-a 64800 Ft-nál drágább. 

Az alsó kvartilis meghatározása: 

 

 

Jelentése: Az utak negyede vgy 25%-a 28333,3 Ft-nál olcsóbb és háromnegyede vagy 75%-a 
28333,3 Ft-nál drágább. 
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Nézzünk meg az eddigiekhez kapcsolódó, két összetett feladatot! 

1. Egy 15 fős csoport Cooper-tesztjének (12 perces futás) eredménye (m-ben): 

2320;                2570;                3200;                2850;               3120;                2870; 
2570;                3180;                2570;                3220;               3010;                2880; 
2990;                3220;                2960; 

Határozza meg és értelmezze a helyzetmutatókat! (átlag, módusz, medián, alsó kvartilis, felső 
kvartilis) (nagyítva) 

A csoporthoz csatlakozott egy 16. futó, aki 3414m-t teljesített. Határozzuk meg erre az esetre 
a helyzetmutatókat! (nagyítva) 

2. Egy GT dolgozóinak bruttó keresete 2001. január 1-jén: 

Kereslet (e Ft) Dolgozók száma 

- 50 
50,1 - 60 
60,1 - 70 
70,1 - 80 

80,1 - 120 
120,1 

10 
28 
35 
45 
31 
11 

Összesen 160 

  

Határozza meg és értelmezze a helyzetmutatókat! (nagyítva) 

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 8.ac; 9.b; 10.acd; 
11.ab; 12.bcd; 13.bc; 14.c; 15.ac; 16bcd; 19.acd. feladatokat. A feladatok megoldásai 
megtalálhatók a példatárban.

5. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

A kvantilisek a rangsorba rendezett sokaságot q : (1-q) arányban osztják ketté. (1)................. 
A medián egy kvantilis. (2)................. 
A tercilisek 1/3 és 2/3 arányban osztják szét a rangsort. (3)................. 
A kvartilisek negyedelnek. (4)................. 
Minden kvartilis kvantilis. (5)................. 
Minden kvantilis kvartilis. (6)................. 
Az alsó kvartilisnél az adatok negyede kisebb, háromnegyede nagyobb. (7)................. 
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A felső kvartilisnél az adatok 25%-a kisebb, és 75%-a nagyobb. (8)................. 
Három kvartilis van. (9)................. 
Három tercilis van. (10)................. 
A medián a középső kvartilis. (11)................. 
Öt kvintilis van. (12).................
2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- a.
- b.
- c.

Párosítsa! A kvantilis képletében mit jelentenek a betűk? 

Rangsor esetén  

Lehetőségek: 
a. ,  
b.  
c.  

 törtrésze (1)................. 
a rangsor -dik és -dik elemei (2)................. 

 egészrésze (3).................
3. feladat - leírás
3.

Számítsa ki és értelmezze a kvartiliseket! 

Szőlő egységárai boltokban (Ft/kg): 
  

190 205 205 212 195 200 

200 199 202 198 200 200 

Megoldás 

4. feladat - leírás
4.

Számítsa ki és értelmezze a kvartiliseket! 

Kereset (e Ft) Dolgozók száma (fő) 

- 50 
50,1 - 60 
60,1 - 70 
70,1 - 80 
80,1 - 120 
120,1 - 

10 
28 
35 
45 
31 
11 
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Összesen: 160 

      

Megoldás 

Megoldókulcs

1. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - igaz
(3) - igaz
(4) - igaz
(5) - igaz
(6) - hamis
(7) - igaz
(8) - hamis
(9) - igaz
(10) - hamis
(11) - igaz
(12) - hamis

2. 
feladat:

(1) - c.
(2) - a.
(3) - b.

3. 
feladat: ld. a feladatnál!

4. 
feladat: ld. a feladatnál!

6. lecke. Szóródási mutatók 

Ahhoz, hogy a középérték jellemző erejét értékelni tudjuk, szükséges, hogy az ismérvértékek 
szóródásáról is legyen ismeretünk. Az olyan középérték, amely körül kicsi az ismérvértékek 
szóródása, jobb jellemzője a sokaságnak, mint az olyan, amelytől az egyes ismérvértékek 
nagy mértékben különböznek. 

Az átlag jól jellemzi az adatokat, ha kicsi az adatok eltérése ettől az átlagtól. Tökéletesen 
persze csak akkor jellemezné az adatokat az átlag, ha nem volna eltérés ettől az értéktől, 
azaz minden adat ugyanakkora volna, tehát nem volna szóródás. Ilyen esettel a valóságban 
nem igen találkozunk. 
Szóródás: azonos fajta számszerű adatok közötti eltérés. Egész egyszerűen azt jelenti, hogy 
az adatok nem egyformák. Például egy cég esetében a keresetek különböznek, vannak 
magasabb és vannak alacsonyabb keresetű dolgozók.
Mutatói: 

• Abszolút mutatók, amelyek a vizsgált mennyiségi ismérv mértékegységében fejezik ki 
a szóródást: 

• szóródás terjedelme ( ) 
• átlagos eltérés (  ) 
• szórás (  ) 
• átlagos különbség ( ) 

• Relatív mutatók, amelyek elvonatkoztatnak az ismérvértékek nagyságrendjétől és 
mértékegységétől, és elsősorban a szóródás térbeli vagy időbeli összehasonlítására 
szolgálnak. Százalékos formában értelmezzük ezen mutatókat: 
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• relatív szórás ( ) 

1. Abszolút mutatók 

Szóródás terjedelme: az előforduló legnagyobb és legkisebb ismérvérték különbsége. 

 

Átlagos eltérés: az egyes értékek számtani átlagtól vett eltérései abszolút értékeinek számtani 
átlaga. Megmutatja, hogy az egyes ismérvértékek átlagosan mennyivel térnek el az átlagtól. 

 

Súlyként az  gyakoriságok helyett használhatók a  relatív gyakoriságok is. 

Példa: 
Az utazási iroda adataival: 

Ár (Ft) 
Utak száma  Osztályközép  

(0) - 20 000 
20 001 - 40 000 
40 001 - 60 000 
60 001 - 80 000 

80 001 - 100 000 
100 001 - (120 000) 

20 
72 
52 
25 
16 
15 

10 000 
30 000 
50 000 
70 000 
90 000 

110 000 

Összesen 200 - 

 

 

Jelentése: Az egyes utak ára átlagosan 21480 Ft-tal tér el az átlagártól. 

Szórás: az egyes értékek számtani átlagtól vett eltéréseinek négyzetes átlaga. Megmutatja, 
hogy az egyes ismérvértékek átlagosan mennyivel térnek el az átlagtól. 

 

Súlyként az  gyakoriságok helyett használhatók a  rtelatív gyakoriságok is. 
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Példa: 
Utazási irodánk esetében: 

 
Jelentése: Az egye utak ára átlagosan 27404,38 Ft-tal tér el az átlagtól. 

Az átlagos eltérés és a szórás jelentése ugyanaz. Számértékük eltérésének oka az átlagok 
eltérésében keresendő. Az átlagos eltérés számtani átlaga, a szórás pedig négyzete átlaga az 
egyes értékek számtani átlagtól vett eltéréseinek. 

Mivel 
 

ezért 
 

Az egyenlőtlenség esetünkben is fennáll: 21480<27404,38 
A szórás a leggyakrabban használt szóródási mutató, képlete a számológépek statisztikus 
üzemmódjába a számtani átlaggal együtt be van programozva, így könnyen lehívhatók. 

Átlagos különbség: az ismérvértékek egymástól számított különbségei abszolút értékeinek 
számtani átlaga. Megmutatja, hogy az egyes ismérvértékek átlagosan mennyivel térnek el 
egymástól. Gini-mutatónak is nevezik egy olasz matematikus emlékére. 

 

Példa: 
Szállodák szobakihasználtságáról az alábbi információink vannak: 

Szobakihasználtság (%) 
Szállodák száma ( ) Osztályközép  

- 35 
35 - 45 
45 - 55 
55 - 65 
65 - 75 
75 - 85 

85 - 

4 
15 
18 
26 
9 
6 
3 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

Összesen 81 - 

Az átlagos különbség meghatározásához 3 munkatábla segít. 
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Jelentése: A szállodák szobakihasználtságai átlagosan 15,6%-kal térnek el egymástól. 

2. Relatív mutatók 

Relatív szórás: megmutatja, hogy a szórás az átlagnak hányad része. Úgy is értelmezhető, 

hogy az egyes ismérvértékek átlagosan hány %-kal térnek el az átlagtól.  

Példa: 
Utazási irodánk esetében: 
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Jelentése:Az egyes utak ára átlagosan 55,9%-kal tér el az átlagártól. 

Térbeli vagy időbeli összehasonlításnál ezt használjuk. 
Azt az időszakot vagy helyet jellemzi jobban az átlaga, amelynek kisebb a relatív szórása. 

Ugyanakkora szórás nem biztos, hogy ugyanakkora szóródást eredményez: 

Foglalkozás Átlagkereset (eFt) 

 

Szórás (eFt) 
 

Relatív szórás (%)  

Fizikai 
Szellemi 

100 
300 

50 
50 

50 
16,7 

A fizikaiak keresetének szóródása nagyobb. 
A szellemiek keresetét jellemzi jobban az átlaguk. 

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 8.b; 9.a; 10.b; 
11.c; 14.ab; 15.b; 16.e. feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

6. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - párosítás
Párosítsa a szóródási mutatókat és jelölésüket! 

Tipp: Idézze fel a mutatók jelölését! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
         
 szóródás terjedelme

         
 relatív szórás

         
 átlagos eltérés

         
 átlagos különbség

         
 szórás

2. feladat - párosítás
Párosítsa a szóródási mutatókat és jelentésüket! 

Tipp: Idézze fel a mutatók meghatározásait! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
Az egyes értékek számtani átlagtól vett eltérései abszolút értékeinek számtani átlaga. 
Megmutatja, hogy az egyes ismérvértékek átlagosan mennyivel térnek el az átlagtól.

         
 

szóródás 
terjedelme

Az egyes értékek számtani átlagtól vett eltéréseinek négyzetes átlaga. Megmutatja, hogy 
az egyes ismérvértékek átlagosan mennyivel térnek el az átlagtól.

         
 

átlagos 
különbség
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Az előforduló legnagyobb és legkisebb ismérvérték különbsége.          
 relatív szórás

Megmutatja, hogy a szórás az átlagnak hányad része. Úgy is értelmezhető, hogy az 
egyes ismérvértékek átlagosan hány %-kal térnek el az átlagtól.

         
 szórás

Az ismérvértékek egymástól számított különbségei abszolút értékeinek számtani átlaga. 
Megmutatja, hogy az egyes ismérvértékek átlagosan mennyivel térnek el egymástól.

         
 átlagos eltérés

3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

Tipp: Idézze fel a szóródási mutatókról tanultakat! 

A szórás az átlagtól való átlagos eltérés. (1)................. 
Az átlagos eltérés általában nagyobb a szórásnál. (2)................. 
A relatív szórás jelentése ugyanaz, mint a szórásé, csak %-ban. (3)................. 
Az átlagos eltérés a Gini féle szóródási mutató. (4)................. 
A szórás és az átlagos eltérés jelentése ugyanaz. (5)................. 
A szórás és az átlagos eltérés számértéke mindig megegyezik. (6)................. 
Az átlagos eltérés az adatok egymástól való átlagos eltérése. (7)................. 
Annál jobban jellemzi az átlag a sokaságot, minél kisebb a relatív szórás. (8)................. 
A szóródások összehasonlítását a szórás mutatójával végezzük. (9)................. 
A szóródási mutatók közül %-osak: a szórás és a szóródás terjedelme. (10)................. 
A szóródási mutatók a relatív szórás kivételével a vizsgált adatok mértékegységében jellemzik 
a szóródást. (11)................. 
A Gini-mutató az adatok egymástól való átlagos eltérését jellemzi. (12).................
4. feladat - szókitöltés
Határozza meg és értelmezze a szóródási mutatókat az alábbi adatokból! 

Keresetek (e Ft): 60, 80, 160, 80, 120, 100 

,  

Szóródás terjedelme: =(1).................e Ft

Átlagos eltérés: =(2).................e Ft

Átlagos különbség: =(3).................eFt

Szórás: =(4).................eFt

Relatív szórás: =(5).................%

Megoldás levezetése

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

5. feladat - leírás
5.
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A vasúti személyszállítás megoszlása km-övezetek szerint: 

Kilométer övezetek 
(km) 

Szállított utasok megoszlása 
(%) 

- 30 
31 - 50 
51 - 80 
81 - 100 
101 - 200 
201 - 300 
301 - 

40,9 
29,0 
15,0 
6,6 
3,8 
2,9 
1,8 

Összesen 100,0 

1. Átlagosan hány kilométerre szállították az utasokat? 
2. Az egyes utak átlagosan hány %-kal térnek el az átlagos úttól? 

Megoldás 

Megoldókulcs

1. 
feladat:

szóródás terjedelme - 
relatív szórás - 
átlagos különbség - 
átlagos eltérés - 
szórás - 

2. 
feladat:

átlagos különbség - Az ismérvértékek egymástól számított különbségei abszolút értékeinek számtani átlaga. 
Megmutatja, hogy az egyes ismérvértékek átlagosan mennyivel térnek el egymástól.
szórás - Az egyes értékek számtani átlagtól vett eltéréseinek négyzetes átlaga. Megmutatja, hogy az egyes 
ismérvértékek átlagosan mennyivel térnek el az átlagtól.
szóródás terjedelme - Az előforduló legnagyobb és legkisebb ismérvérték különbsége.
átlagos eltérés - Az egyes értékek számtani átlagtól vett eltérései abszolút értékeinek számtani átlaga. 
Megmutatja, hogy az egyes ismérvértékek átlagosan mennyivel térnek el az átlagtól.
relatív szórás - Megmutatja, hogy a szórás az átlagnak hányad része. Úgy is értelmezhető, hogy az egyes 
ismérvértékek átlagosan hány %-kal térnek el az átlagtól.

3. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - hamis
(5) - igaz
(6) - hamis
(7) - hamis
(8) - igaz
(9) - hamis
(10) - hamis
(11) - igaz
(12) - igaz

4. 
feladat:

(1) - 100
(2) - 26,67
(3) - 35,6
(4) - 32,66
(5) - 33

5. 
feladat: ld. a feladatnál!

7. lecke. Aszimmetria mérőszámai, koncentráció elemzése 
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1. Aszimmetria mérőszámai 

A gyakorisági sorokat ábrázolva megállapítható, hogy a görbék (poligonok) igen változatosak 
lehetnek, de nagy többségük bizonyos szabályszerűséget mutat, így besorolható néhány 
jellegzetes típusba. 
Az eloszlások következő típusaival foglalkozunk: 

• egymóduszú eloszlás 
• szimmetrikus 
• aszimmetrikus (vagy ferde) 

Az egymóduszú gyakorisági sorok poligonjának egy helyi maximuma (csúcsa) van. A 
helyzetmutatók elhelyezkedésétől függően az eloszlás szimmetrikus és aszimmetrikus lehet. 

A társadalmi-gazdasági jelenségek körében a bal oldali aszimmetria a leggyakoribb. Pl. a 
lakossági megtakarítások nagyságának, a vállalkozások nyereségének, a családok egy főre 
jutó jövedelmének eloszlása tipikusan bal oldali aszimmetriát mutat. Ez annyit jelent, hogy 
többségben vannak az alacsonyabb megtakarítások, nyereségek, jövedelmek a magasabb 
összegűekkel szemben. 

A tapasztalati eloszlások típusai: 

• Egymóduszú vagy egycsúcsú eloszlás: a gyakorisági görbének egy helyi maximuma 
van. 

• Többmóduszú vagy többcsúcsú eloszlás: a gyakorisági görbének több helyi maximuma 
van. 

Az egymóduszú eloszlás fajtái: 

• Szimmetrikus eloszlás 
• Aszimmetrikus eloszlás ami lehet 

• Bal oldali 
• Jobb oldali 

1.1 Jellemzők szimmetrikus eloszlás esetén 
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1.2 Jellemzők aszimmetrikus eloszlás esetén 

Bal oldali aszimmetriánál:  

 

Jobb oldali aszimmetriánál:  

 

A továbbiakban olyan mutatókkal ismerkedünk meg, amelyek egy számba sűrítve kifejezésre 
juttatják az aszimmetria fennállását, irányát és fokát is. Arra a kérdésre kapunk választ, hogy 
milyen mértékűnek ítélhető a szimmetrikushoz képest a megoszlás aszimmetriája, más szóval 
ferdesége. 

1.3 Pearson-féle mutatószám 

 

Előjele az aszimmetria irányát jelzi: 

•  szimmetrikus 
•  
•  jobb oldali aszimmetria 

Abszolút értéke az aszimmetria fokát mutatja: 

•  gyenge 
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•  erős 

A mutató abszolút értékének nincs határozott felső korlátja. 

 
Példa: 
Utazási irodánk esetében: 

 

Jelentése: Az utak részvételi díjának eloszlása enyhe bal oldali aszimmetriát mutat.

 1.4 F-mutató 

 

Előjele az aszimmetria irányát jelzi: 

•  szimmetrikus 
•  
•  jobb oldali szimmetria 

Abszolút értéke az aszimmetria fokát mutatja: 

• , határozott korlátai vannak 

• -hez közel erős 

• -hoz közel gyenge 

 mindig kisebb értékkel jelzi az aszimmetria fokát. 
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Példa: 
Utazási irodánk esetében: 

 

Ez a mutató is enyhe bal oldali aszimmetriát mutat. 

Az  - mutató - szemben az -val - többmóduszú összehasonlításakor, valamint ugyanazon 
jelenség eloszlásánakidóbeli vizsgálatára mindig ugyanazt a mérőszámot kell használni. 

2. Koncentráció elemzése 

A koncentráción általában tömörülést, összpontosulást értünk. Pl. a népesség nagy része a 
nagyobb településeken, a városokban összpontosul, a magánvagyon egyre nagyobb része 
tömörül (koncentrálódik) a lakosság egy szűkebb körénél stb. 

Koncentrációnak nevezzük azt a jelenséget, hogy a sokasághoz tartozó teljes értékösszeg 
jelentős része a sokaság kevés egységére összpontosul.

Például egy banknak vannak betétesei, és a betétekben kisebb-nagyobb pénzösszegek. A 
betétekben levő összes pénz az értékösszeg. 

• Nagyfokú a koncentráció, ha kevés betétben koncentrálódik, összpontosul sok pénz, 
azaz az értékösszeg jelentős része a sokaság kevés egységére összpontosul. 

• Enyhe a koncentráció, ha minden betét nagyjából azonos pénzösszeget tartalmaz. 
• Nincs koncentráció, ha minden betét pontosan ugyanannyi pénzt tartalmaz. 

Koncentráció kimutatására szolgáló eszközök: 

2.1 Kumulált relatív gyakoriságok, kumulált relatív értékösszegek 

Ha  minden osztályra, akkor nincs koncentráció 

Ha van olyan osztály, amelyre , akkor van koncentráció. 
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Mivel a relatív gyakoriságok és a relatív értékösszegek kumulált értékei nem egyeznek, ezért 
az mondható, hogy az utazási iroda útjaiból származó összes árbevétele koncentrálódik. Az 
árbevételnek tehát nem egyenlő arányait, százalékait teszik ki a különböző árkategóriájú utak. 
A 60000 Ft-nál olcsóbb utaknál, ami az összes út 72 %-a, csak az összes árbevétel 50,61%-a 
koncentrálódik. Vagyis az utak majd háromnegyedénél az bevételnek csak fele jelentkezik. A 
fennmaradó 60000 Ft-nál drágább utaknál, ami az összes útnak csak 28%-át teszik ki, 
koncentrálódik a bevétel fele. Tehát a bevétel a kisebb arányú, drágább utakra koncentrálódik. 

2.2 Lorenz-görbe 

A Lorenz-görbe egy 100 egység oldalú négyzetben elhelyezett vonaldiagram, mely a kumulált 

relatív gyakoriság  függvényében ábrázolja a kumulált relatív értékösszeget . 
Ha nincs koncentráció, akkor az átlóra esik a Lorenz-görbe. 
Minél távolabb esik az átlótól, annál nagyobb fokú a koncentráció. 

Koncentrációs terület: az átló és a Lorenz-görbe által bezárt terület. 
Minél nagyobb a koncentrációs terület, annál erősebb a koncentráció. 

2.3 Koncentrációs együttható 

 

Ha , akkor nincs koncentráció. 
Minél közelebb van 1-hez, annál nagyobb a koncentráció.

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 12.a; 13.a; 14.d; 
15.d; 16.a; 17.; 18.; 19.b. feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

7. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- jobb oldali
- bal oldali

Egészítse ki a mondatot a mutató jelentésének megfelelően! 

A=0,25 
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Az adatok eloszlása (1)................., (2)................. aszimmetriát mutat. 

Tipp: Idézze fel az A mutató jellemzőit!
2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- jobb oldali
- bal oldali

Egészítse ki a mondatot a mutató jelentésének megfelelően! 

A=1,25 

Az adatok eloszlása (1)................., (2)................. aszimmetriát mutat. 

Tipp: Idézze fel az A mutató jellemzőit! 
3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- jobb oldali
- bal oldali

Egészítse ki a mondatot a mutató jelentésének megfelelően! 

A=-0,85 

Az adatok eloszlása (1)................., (2)................. aszimmetriát mutat. 

Tipp: Idézze fel az A mutató jellemzőit! 
4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- jobb oldali
- bal oldali

Egészítse ki a mondatot a mutató jelentésének megfelelően! 

A=-1,5 

Az adatok eloszlása (1)................., (2)................. aszimmetriát mutat. 

Tipp: Idézze fel az A mutató jellemzőit. 
5. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- jobb oldali
- bal oldali

Egészítse ki a mondatot a mutató jelentésének megfelelően! 

F=0,1 

Az adatok eloszlása (1)................., (2)................. aszimmetriát mutat. 

Tipp: Idézze fel az F mutató jellemzőit! 
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6. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- jobb oldali
- bal oldali

Egészítse ki a mondatot a mutató jelentésének megfelelően! 

F=0,8 

Az adatok eloszlása (1)................., (2)................. aszimmetriát mutat. 

Tipp: Idézze fel az F mutató jellemzőit! 
7. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- jobb oldali
- bal oldali

Egészítse ki a mondatot a mutató jelentésének megfelelően! 

F=-0,4 

Az adatok eloszlása (1)................., (2)................. aszimmetriát mutat. 

Tipp: Idézze fel az F mutató jellemzőit! 
8. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- jobb oldali
- bal oldali

Egészítse ki a mondatot a mutató jelentésének megfelelően! 

F=-0,65 

Az adatok eloszlása (1)................., (2)................. aszimmetriát mutat. 

Tipp: Idézze fel az F mutató jellemzőit! 
9. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa az aszimmetria típusát a középértékek megfelelő nagyságrendi sorrendjével! 

A - Bal oldali aszimmetria 
B - Jobb oldali aszimmetria 

1.  (1)................. 
2.  (2)................. 

Tipp: Idézze fel az átlagok nagyságrendi viszonyát jobb- és bal oldali aszimmetria esetén! 
10. feladat - feleletválasztás

Statisztika 1. 59  Kodolányi János Főiskola



Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa a koncentráció erősségét a mutatók értékének megfelelően! 

A. K=0,3 
B. K=0,8 

1. Erős koncentráció: (1)................. 
2. Gyenge koncentráció: (2)................. 

Tipp: Idézze fel a koncentrációs mutató jellemzőit! 
11. feladat - leírás
11.

A vasúti személyszállítás megoszlása km-övezetek szerint: 

Kilométer övezetek 
(km) 

Szállított utasok megoszlása 
(%) 

- 30 
31 - 50 
51 - 80 
81 - 100 
101 - 200 
201 - 300 
301 - 

40,9 
29,0 
15,0 
6,6 
3,8 
2,9 
1,8 

Összesen 100,0 

Határozza meg az utak eloszlásának aszimmetriáját a Pearson-féle mutató segítségével! 

Megoldás 

Megoldókulcs

1. feladat: (1) - enyhe
(2) - bal oldali

2. feladat: (1) - erős
(2) - bal oldali

3. feladat: (1) - enyhe
(2) - jobb oldali

4. feladat: (1) - erős
(2) - jobb oldali

5. feladat: (1) - enyhe
(2) - bal oldali

6. feladat: (1) - erős
(2) - bal oldali

7. feladat: (1) - enyhe
(2) - jobb oldali

8. feladat: (1) - erős
(2) - jobb oldali
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9. feladat: (1) - B
(2) - A

10. 
feladat:

(1) - B
(2) - A

11. 
feladat: ld. a feladatnál!

Bevezető 

A statisztikai elemzéseken belül fontos szerepe van az időbeli összehasonlításnak, az időbeli 
változások vizsgálatának. Segít megérteni és megmagyarázni a múltat, előre jelezni és 
tervezni a jövőt. Mindkettőre nagy szükség van a közgazdasági, az üzleti tevékenységek 
számára. 

Ebben a fejezetben az idősorok elemzésének egyszerűbb eszközeit tárgyaljuk: a 
viszonyszámok, a grafikus ábrázolás, az átlagok, az indexszámok formájában. 

A Statisztika 2. tárgy keretein belül visszatérünk majd az idősorok témájára és egzaktabb 
matematikai-statisztikai módszerekkel fogjuk tovább vizsgálni az időbeli változások kérdéseit, 
valamint a meglévő adatok alapján a jövőre felállítható prognózist.

8. lecke. Idősorok fajtái, dinamikus viszonyszámok, átlagok 

A statisztikai elemzések során fontos szerepük van az időbeli összehasonlításoknak, az 
időbeli változások vizsgálatának. Segítik az elmúlt időszak tendenciáinak, összefüggéseinek 
feltárását és egyben támpontot is adnak a jövő várható folyamatainak előrejelzéséhez. 

1. Idősorok 

Idősor: a társadalmi, gazdasági jelenségek egymástól egyenlő távolságra lévő időpontokban 
vagy időszakokban megfigyelt értékei. 

, ,...,  idősort alkotnak, melyek a vizsgált jelenség természete szerint állapot- és 
tartam idősorok lehetnek. Ezek összehasonlító sorok és nincs "összesen" rovatuk.
Fajtái: 

1. Állapot idősor 
• az álló sokaságok időbeli változását mutatja 
• az egyes időpontokra vonatkozó állapotfelvételek eredményeit rögzítik 

Év (december 31.) Betétállomány (mrd Ft) 

 

1985 
1986 

. 

. 

. 
1995 

245,0 
275,0 

. 

. 

. 
745,0 
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2. Tartam idősor 
• mozgó sokaságok időbeli alakulását mutatja 
• egy-egy időtartam alatt bekövetkező események adatait rögzítik 

Év Turisták száma (e fő) 

 

1985 
1986 

. 

. 

. 
1995 

975 
995 

. 

. 

. 
1134 

2. Az idősorok elemzésének eszközei 

• Dinamikus viszonyszámok 
• Átlagok 
• Grafikus ábrázolás 

2.1 Dinamikus viszonyszámok 

 

Ha az idősorban kettőnél több időpont vagy időszak adata szerepel, akkor kétfajta dinamikus 
viszonyszám számítható: 
Bázis viszonyszám: az idősor adatainak a bázisul választott időpont vagy időszak adatához 

viszonyított arányát fejezi ki.  
Bázisul az idősor bármelyik időszaka (időpontja) választható, sőt az idősoron kívüli időszak 
(időpont) is. A bázis megválasztásánál alapelvként rögzíthetjük, hogy bázisként olyan időszak 
(időpont) adatát helyes választani, melynek nagyságát kivételes, véletlen körülmények nem 
befolyásolják, így reálisan lemérhető a vizsgált jelenség változása. A statisztikai elemzések 
során leggyakrabban az első időszakot (időpontot) választjuk bázisul. 

Lánc viszonyszám: az idősor adatainak a közvetlenül megelőző időpont vagy időszak 

adatához viszonyított arányát fejezi ki. 
Köztük lévő összefüggés: 
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Nézzünk meg egy ehhez kapcsolódó feladatot! (nagyítva) 

2.2 Átlagokkal való elemzés 

Középérték: az azonos fajta adatok halmazának számszerű jellemzője. Az idősorok adatait 
úgy tekintjük, mint ugyanazon jelenség különböző időszakokban (időpontokban) felvett 
értékeinek összességét, tehát azonos fajta adatok halmazát. Az átlagolás ezért idősorok 
esetén is indokolt lehet.

Az átlagolás célja kettős lehet, egyrészt az idősor átlagos értékének meghatározása, másrészt 
az idősorban bekövetkező változások átlagolása. 

Az idősor átlagos értékének meghatározása tartam idősor esetén: 
Mivel az adatai összegezhetők, számtani átlaggal átlagolunk. 

 

Az idősor átlagos értékének meghatározása állapot idősor esetén: 

Mivel az adatai nem összegezhetők, kronologikus átlaggal átlagolunk. 

Kronologikus átlag: 2-2 időpont közötti időszakok átlagos állományának számtani átlaga.
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A 2 időpont közti átlagos állomány: 

 

 

 kronologikus átlag 

A kronologikus átlag tehát olyan súlyozott számtani átlag, melynél az első ( ) és utolsó ( ) 
adat súlya 0,5; 0,5; a közbeeső adatok súlya pedig 1. A súlyok összege (a nevezőben 
szereplő szám) így: . 

Példa: 

Egy autókereskedés bevételét és a készleten lévő autóinak számát vizsgálták: 

Számítsa ki az autókereskedés 2003. I. negyedévi átlag autókészletét és a 2003. I. negyedévi 
átlagos havi bevételét! (nagyítva) 

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 20; 21.a; 22.a; 
23.a; 24.a; 25.a; 26.a. feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

8. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa az idősor fajtáját a jellemzőjével! 

A - Tartam idősor 
B - Állapot idősor 

Az álló sokaságok időbeli változását mutatja. (1)................. 
Mozgó sokaságok időbeli alakulását mutatja. (2)................. 
Az egyes időpontokra vonatkozó állapotfelvételek eredményeit rögzítik. (3)................. 
Egy-egy időtartam alatt bekövetkező események adatait rögzítik. (4)................. 

Tipp: Idézze fel a definíciókat! 
2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa a dinamikus viszonyszámok fajtáit a jellemzőikkel! 
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A - Bázis viszonyszám 
B - Lánc viszonyszám 

1. Az idősor adatainak a közvetlenül megelőző időpont vagy időszak adatához viszonyított 
arányát fejezi ki. (1)................. 
2. Az idősor adatainak a bázisul választott időpont vagy időszak adatához viszonyított arányát 
fejezi ki.(2)................. 

Tipp: Idézze fel a definíciókat! 
3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa a dinamikus viszonyszámok fajtáit a képletükkel! 

A - Bázis viszonyszám  
B - Lánc viszonyszám  

1.  (1)................. 

2.  (2)................. 

Tipp: Idézze fel a képleteket és jelölésüket! 
4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa az idősor átlagának képletét a megfelelő típusú idősorral! 

A - Tartam idősor esetén 
B - Állapot idősor esetén 

1.  (1)................. 

2.  (2)................. 

Tipp: Idézze fel a képleteket! 
5. feladat - leírás
5.

Személygépkocsik számának alakulása Székesfehérváron: 

Év 
Gépkocsik Változás az előző évhez képest 

száma (db) 1997=100% előző év=100% % db 
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1997. 

1998. 103,6 

1999. 5880 102,4 

2000. 662 

2001. -4,4 

2002. 510 

2003. 125,2 

Számítsa ki a tábla hiányzó adatait! 

Megoldás 

Megoldókulcs

1. 
feladat:

(1) - B
(2) - A
(3) - B
(4) - A

2. 
feladat:

(1) - B
(2) - A

3. 
feladat:

(1) - A
(2) - B

4. 
feladat:

(1) - A
(2) - B

5. 
feladat: ld. a feladatnál!

9. lecke. Átlagos időbeli változás, grafikus ábrázolás 

1. Idősorban bekövetkező változások átlagolása 

Az idősor lényeges tulajdonságát kifejező tendenciát az időszakról időszakra (időpontról 
időpontra) bekövetkező változások átlagolásával ragadhatjuk meg. A változást kétféleképpen 
mérhetjük: abszolút és relatív módon. Az abszolút változás két egymást követő időszak 
(időpont) adatának különbsége: 

 

A relatív változás pedig valamely időszak (időpont) adatának a megelőző időszak (időpont) 
adatához viszonyított aránya: 

 

Az átlagos változást (növekedést vagy csökkenést) két mutatóval adhatjuk meg: 

• Fejlődés átlagos mértéke 
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• Fejlődés átlagos üteme 

Fejlődés átlagos mértéke: Az időszakról időszakra bekövetkező átlagos abszolút változást 
mutatja a vizsgált jelenség mértékegységében. 

 

Fejlődés átlagos üteme: 

Az időszakról időszakra bekövetkező átlagos relatív változást mutatja %-ban.  

Példa: 

Évek Turisták száma (e fő) 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

9724 
10613 
12087 
10766 
14490 
20510 
21860 
20188 
22804 

e fő 

Jelentése: A turisták száma évente átlagosan 1635e fővel nőtt. 

 

Jelentése: A turisták száma évente átlagosan 14,7%-kal nőtt. 

Az idősorok fejlődési tendenciáit kifejező, itt ismertetett mutatószámok végeredményben csak 
az első ( ) és az utolsó ( ) adatra támaszkodnak. Ezért az ilyen számítások csak akkor 
adnak jellemző értéket, ha az idősor alapvető tendenciája az egyenletes fejlődés (növekedés 
vagy csökkenés; lineáris vagy exponenciális értelemben). Statisztika 2. tárgy keretében 
megismerkedünk majd az idősorok fejlődési törvényszerűségeinek függvényekkel történő 
leírásával, elemzésével. Az ott megismert eljárások pontosabb képet adnak a jelenségek, 
folyamatok alakulásáról. 

2. Grafikus ábrázolás 

Az idősorok tendenciáinak tömör, áttekinthető jellemzésére gyakran használjuk a grafikus 
ábrákat. Az idősorokat - mivel általában az ábrákkal a társadalmi-gazdasági jelenségek időbeli 
változásának tendenciáját szemléltetjük - derékszögű koordináta-rendszerben, 
vonaldiagrammal ábrázoljuk. 

A vízszintes tengelyen az időszakokat (időpontokat), a függőleges tengelyen az idősor adatait 
mérjük fel. Az idősor egyes értékeit jellemző pontokat - azért, hogy a változás tendenciája 
érzékelhető legyen - egyenes szakaszokkal (teljesen önkényesen) összekötjük. Tartam 
idősorok esetén az idősor adatait jelölő pontok a megfelelő intervallum közepén, állapot 
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idősorok esetén pedig az intervallum megfelelő szélén helyezkednek el. 

Az idősorokat derékszögű koordinátarendszerben vonaldiagrammal ábrázoljuk. 
 tengely - időszak, időpont 
 tengely - idősor adatai 

• Állapot idősor esetén: az adatokat az intervallum megfelelő szélén jelöljük 
• Tartam idősor esetén: az adatokat az intervallum közepén jelöljük 

Példa: 

Ábrázolja az előző leckében vizsgált autókereskedés 2003. I. félévi autókészlet és a havi 
bevétel alakulását! (nagyítva)

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 21.b; 22.b; 23.b; 
24.b; 25.b; 26.b; 27; 28. feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

9. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa az átlagos változás mutatóit a jellemzőjével! 

A - Fejlődés átlagos üteme 
B - Fejlődés átlagos mértéke 

1. Az időszakról időszakra bekövetkező átlagos relatív változást mutatja %-ban. (1)................. 
2. Az időszakról időszakra bekövetkező átlagos abszolút változást mutatja a vizsgált jelenség 
mértékegységében. (2)................. 

Tipp: Idézze fel a definíciókat! 
2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa az átlagos változás mutatóit a képletükkel! 

A - Fejlődés átlagos üteme 
B - Fejlődés átlagos mértéke 

1.  (1)................. 

2.  (2)................. 

Tipp: Idézze fel a képleteket!
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3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Állapítsa meg, hogy igazak-e az alábbi állítások! 

A fejlődés átlagos üteme a vizsgált adatok mértékegységében fejezik ki a változást. 
(1)................. 
Az átlagos változás mutatói csak növekedést vagy csökkenést fejezhetnek ki. (2)................. 
Pozitív  átlagos növekedést fejez ki. (3)................. 
Pozitív  csak átlagos növekedést fejezhet ki. (4)................. 
-ot százalékban értelmezzük. (5)................. 

Negatív  csökkenést fejez ki. (6)................. 
0 és 1 közötti  csökkenést fejez ki. (7).................
4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Állapítsa meg, hogy igazak-e az alábbi állítások! 

Tartam idősor esetén az időintervallumok közepéhez rendeljük a vizsgált értékeket. 
(1)................. 
Állapot idősor esetén az időintervallumok kezdőpontjához rendeljük az adatokat. (2)................. 

Az idősor grafikonja egy pontokat összekötő vonaldiagram. (3)................. 
Egy koordináta rendszerben csak egy idősort ábrázolhatunk. (4)................. 
Állapot idősor esetén a grafikon pontjait az időintervallumok elejéhez vagy végéhez rendeljük. 
(5)................. 

Tipp: Idézze fel a grafikus ábrázolásról tanultakat! 
5. feladat - leírás
5.

Személygépkocsik számának alakulása Székesfehérváron: 

Év Gépkocsik száma 

1997. 
1998. 
1999. 
2000. 
2001. 
2002. 
2003. 

5 542 
5 741 
5 880 
6 542 
6 251 
6 761 
6 939 

Határozza meg, hogy évente átlagosan mennyivel, illetve hány %-kal változott a 
gépkocsik száma! 

Megoldás 

Megoldókulcs
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1. 
feladat:

(1) - A
(2) - B

2. 
feladat:

(1) - B
(2) - A

3. 
feladat:

(1) - hamis
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - hamis
(5) - igaz
(6) - hamis
(7) - igaz

4. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - hamis
(5) - igaz

5. 
feladat: ld. a feladatnál!

Bevezető 

Ebben a fejezetben az ismérvek együttes megjelenésének főbb statisztikai elemzési 
módszereivel foglalkozunk. Alkalmazásukra általában akkor kerül sor, ha egy sokaságot 
minőségi, területi vagy mennyiségi ismérv (ismérvek) szerint egyszerre figyelünk meg. 

A társadalmi-gazdasági jelenségek alakulását, viselkedését vizsgálhatjuk önmagukban és a 
vizsgált jelenséggel szoros kapcsolatban levő tényezők összefüggésében. A kétfajta 
szemléletű vizsgálat természetesen más és más kérdésekre ad választ. A jelenségek 
önmagukban való elemzése általában egy már bekövetkezett állapot leírását adja, míg a 
hatótényezők összefüggésében végzett elemzés arra is választ ad, hogy a bekövetkezett 
állapot milyen tényezők hatására jött létre, mely tényezők, milyen mértékben határozták meg a 
vizsgált jelenség alakulását. 

Az ismérvek közötti összefüggésekre számos példát hozhatunk a gazdasági élet különböző 
területeiről. Ilyen összefüggés van vállalatok, ágazatok termelési eredménye és ráfordításai 
között, a munkában eltöltött idő és a kereset nagysága között, a termékek ára és a termékek 
minőségét jellemző paraméterek között stb.

10. lecke. Egyszerű táblák 

1. A sokaság több szempont szerinti vizsgálata (táblák elemzése) 

A statisztikai sokaság több szempont szerinti megfigyelésének eredményeit statisztikai 
táblákba foglaljuk.
A táblában a megnevezéseket tartalmazó rovatok közül azokat, amelyek a tábla bal oldalán 
helyezkednek el, oldalrovatoknak nevezzük. Ezek a rovatok a vízszintesen elhelyezkedő 
sorok elnevezéseit tartalmazzák. A tábla felső részén elhelyezkedő feliratos, szöveges 
rovatokat fejrovatoknak nevezzük. A fejrovatokban található megnevezések a függőlegesen 
elhelyezkedő oszlopokra vonatkoznak. Az egyes sorok és oszlopok adatainak összegét, illetve 
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a sokaság(ok) egészére jellemző adatokat tartalmazó rovatok az ún. összesen rovatok. 

Azt a számot, amely azt jelöli, hogy a táblában szereplő adatok egyszerre hány statisztikai 
sorhoz tartoznak, a táblák dimenziószámának nevezzük. A gyakorlatban általában 2 és 3 
dimenziójú táblákat használunk. 

2. A táblák fajtái 

A táblák lehetnek: 

1. Egyszerű táblák 
2. Csoportosító táblák 
3. Kombinációs táblák 

2.1 Egyszerű tábla 

Csoportosítást nem tartalmazó adatsorok összefüggő rendszere. 
Nincs összesen rovatuk, tehát elsősorban leíró és összehasonlító sorokra alkalmazzuk. 
Például: 

Megnevezés 1992 1993 

Vendégéjszakák száma 16315 16685 

Vendégek száma 4672 4896 

vízszintesen: idősorok 
függőlegesen: leíró sor 
2 dimenziós tábla 

2.2 Csoportosító tábla 

Egy ismérv szerinti csoportosítást tartalmaznak, így egy irányban van összesen rovatuk. 

Példa: 
A kereskedelmi szálláshelyek bevételének megoszlása 

Szállástípus Bevétel (M Ft) 1992 Bevétel (M Ft) 1993 

Szálloda 18 557 19 728 

Panzió 655 927 

Turistaszállás 179 194 

Nyaraló 548 655 

Kemping 846 1 005 

Fizetővendég-szolgálat 1 628 1 222 

Összesen 22 413 23 731 

vízszintesen: idősor 
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függőlegesen: minőségi sor 
2 dimenziós tábla 

2.3 Kombinációs tábla 

Legalább két ismérv szerinti kombinált csoportosítást tartalmaz, így általában két irányban van 
összesen rovata. 
Példa: 
A szállodai vendégek megoszlása lakóhely és igénybevett szálloda szerint 1993-ban (1000 
főben) 

Lakóhely 5* 4* 3* 2* 1* Összesen 

Belföld 14 45 413 271 324 1 057 

Külföld 161 426 873 340 155 1 954 

Összesen 175 471 1 216 611 418 3 011 

függőlegesen: területi sorok 
vízszintesen: minőségi sorok 

A statisztikai táblák típusai tehát: 
Egyszerű tábla: 

 

Csoportosító tábla: 

 

Kombinációs tábla: 
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3. Egyszerű táblák elemzése 

Egyrészt intenzitási viszonyszámokkal, másrészt összehasonlító viszonyszámokkal, és ezen 
belül dinamikus viszonyszámokkal jellemezhetők. 

3.1 Intenzitási viszonyszám 

Intenzitási viszonyszám: ezek a viszonyszámok két különböző fajta, általában különböző 
mértékegységű adat hányadosai. Mindig mértékegységgel rendelkeznek, pl. Ft/fő, 1000 fő/km. 

Azt fejezik ki, hogy az egyik sokaság milyen intenzitással fordul elő a másik sokaság 
környezetében.
Az intenzitási viszonyszámok jellegzetes típusai: 

• sűrűségmutatók pl. népsűrűség 
• ellátottságot kifejező mutatók pl. 10000 lakosra jutó kórházi ágyak száma 
• arányszámok pl. születési, halálozási arányszámok 
• átlag jellegű mutatók pl. 1főre jutó GDP 

Például: 
az orvosellátás néhány adata (dec. 31.) 

Megnevezés 1990 1993 

Orvosok száma (fő) 38 172 41397 

Háziorvosok száma (fő) 5 864 6 381 

Népesség száma (1 000 fő) 10 355 10 277 

vízszintesen:idősorok (állapot) 
függőlegesen: leíró sorok 
2 dimenziós tábla 

vízszintesen: dinamikus viszonyszámok számíthatók 
függőlegesen: intenzítási viszonyszámok számíthatók 

Intenzítási viszonyszám például: 
1 orvosra jutó népesség száma=népesség száma / orvosok száma 
10 000 lakosra jutó orvosok száma=(orvosok száma / népesség száma) 10 000 

Ha a viszonyítás tárgyát képező adat és a viszonyítás alapjául szolgáló adat felcserélhető, 
akkor ún. egyenes és fordított intenzitási viszonyszám számítható. 
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Az egyenes intenzitási viszonyszám a vizsgált jelenség változásával egyenes irányban 
változik (ezen viszonyszám növekedése kedvező irányú változást jelent). 

A fordított intenzitási viszonyszám a vizsgált jelenség irányával fordított irányban változik. 
Pl. a 10000 lakosra jutó orvosok száma: egyenes irányú. 

Az egyenes és fordított intenzitási viszonyszámok egymás reciprokai. 

Jelölésük: 

• : egyenes, 

• : fordított intenzitási viszonyszám 

  

Példa: 

Megnevezés 1990 1993 

Orvosok száma (fő) 38 172 41 397 

Háziorvosok száma (fő) 5 864 6 381 

Népesség száma (1000 fő) 10 355 10 277 

1990 1993 

: 1 orvosra jutó lakosok száma 
(lakos/orvos) 

271,27 248,25 

 10e lakosra jutó orvosok száma 
(orvos/10e lakos) 

36,86 40,28 

  

  

Ez a reciprokviszony fennáll az egyenes és fordított intenzitási viszonyszámokdinamikus 
viszonyszámai közt is. 

1/0,9151=1,0928, 109,28% 1/1,0928=0,9151, 91,51% 

Ha a viszonyítás alapját képező sokaságból (B) kiválasztható egy olyan részsokaság (b), mely 
közvetlenebb kapcsolatban áll a viszonyítás tárgyát képező adattal (A), akkor kétfajta 
intenzitási viszonyszám számítható: 

• nyers intenzitási viszonyszám 
• tisztított intenzitási viszonyszám 

Nyers intenzitási viszonyszám esetén a viszonyítás tárgyát képező adatot a teljes 
viszonyítási adattal osztjuk: 
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Tisztított intenzitási viszonyszám esetén a viszonyítás tárgyát képző adatot a kiválasztott 
részsokasággal osztjuk: 

 

Példa: 

Az előző tábla adataiból a nyers internzitási viszonyszám az 1 lakosra jutó háziorvosok 
száma, a tisztított pedig az 1 háziorvosra jutó lakosok száma. 

Megnevezés 1990 1993 

Orvosok száma (fő) 38 172 41 397 

Háziorvosok száma (fő) 5 864 6 381 

Népesség száma (1000 fő) 10 355 10 277 

1990 1993 

 1 háziorvosra jutó lakosok 
száma 

1765,86 1610,50 

 

Tiszta részarány:az adatokból megoszlási viszonyszám is számítható, ez a háziorvosok 
részaránya az orvosokon belül. 

Megnevezés 1990 1993 

Orvosok száma (fő) 38 172 41 397 

Háziorvosok száma (fő) 5 864 6 381 

Népesség száma (1000 fő) 10 355 10 277 

1990 1993 1990=100% 

A háziorvosok aránya 15,36 15,41 100,33 

A viszonyszámok közötti összefüggés: 
tiszta arány 

 

1993-ban:  lakos/orvos 

A fenti összefüggés igaz ezen viszonyszámokból számított dinamikus viszonyszámokra is. 
 91,51% 
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3.2 Az intenzitási viszonyszámok dinamikus viszonyszámai 

Két módon számítható dinamikus viszonyszám ( ): 
1. A két időszak intenzitási viszonyszámának hányadosaként: 

 

Az "1" indexűek a tárgy-, a "0" indexűek a bázisidőszak adatai. 

2. Az intenzitási viszonyszám számlálója és nevezője dinamikus viszonyszámának 
hányadosaként: 

Például: 
:az 1 orvosra jutó lakosok száma=lakosok száma / orvosok száma 

1993 (1) 1990 (0) 

A (lakosok száma) 10 277 10 355 

B (orvosok száma) 41 397 38 172 

 248,25 271,27 

   

 

Mindkét számítási móddal azt az eredményt kaptuk, hogyaz 1 orvosra jutó lakosok száma 
1990-ről 1993-ra 8,49%-kal csökkent.

Az egyszerű tábla elemzési lehetőségeit tekinti át a következő feladat: (nagyítva) 

10. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B
- C

Párosítsa a táblák típusait a jellemzőikkel! 

A - Csoportosító tábla 
B - Kombinációs tábla 
C - Egyszerű tábla 

1. Csoportosítást nem tartalmazó adatsorok összefüggő rendszere, nincs összesen rovatuk. 
(1)................. 
2. Egy ismérv szerinti csoportosítást tartalmaznak, így egy irányban van összesen rovatuk. 
(2)................. 
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3. Legalább két ismérv szerinti kombinált csoportosítást tartalmaz, így általában két irányban 
van összesen rovata. (3)................. 

Tipp: Idézze fel a táblák jellemzőit! 
2. feladat - párosítás
Párosítsa az intenzitási viszonyszámokat! 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat!

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
ellátottságot kifejező 

mutató
         
 10000 lakosra jutó kórházi ágyak száma

arányszám          
 népsűrűség

átlag jellegű mutató          
 születési, halálozási arányszámok

sűrűségmutató          
 1főre jutó GDP

3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- egyenes intenzitási viszonyszám
- fordított intenzitási viszonyszám

Egészítse ki helyesen a mondatot! 

Az (1)................. a vizsgált jelenség változásával egyenes irányban változik (ezen 
viszonyszám növekedése kedvező irányú változást jelent), a (2)................., amely a vizsgált 
jelenség irányával fordított irányban változik. 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat! 
4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- tisztított intenzitási viszonyszám
- nyers intenzitási viszonyszám

Egészítse ki helyesen a mondatot! 

(1)................. esetén a viszonyítás tárgyát képező adatot a teljes viszonyítási adattal osztjuk, 
(2)................. esetén a viszonyítás tárgyát képző adatot a kiválasztott részsokasággal osztjuk. 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat! 
5. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa az intenzitási viszonyszámokat a képletükkel! 

A - Nyers intenzitási viszonyszám  
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B - Tisztított intenzitási viszonyszám  

1.  (1)................. 

2.  (2)................. 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat! 
6. feladat - leírás
6.

Két megye adatai: 

Megnevezés A megye B megye 

Születések száma 5 210 

Népesség átlagos száma (e fő) 520 

Szülőképes korú nők átlagos száma (e fő) 133,6 

Szülőképes korú nők (14-49 év) aránya (%) 27 

1000 főre jutó születések száma ( °/?? ) 10,5 

1000 szülőképes korú nőre jutó születések száma ( °/?? ) 38 

1. Számítsa ki a tábla hiányzó adatait! 
2. Nevezze meg a tábla típusát, sorait és dimenziószámát! 

Megoldás 

Megoldókulcs

1. 
feladat:

(1) - C
(2) - A
(3) - B

2. 
feladat:

népsűrűség - sűrűségmutató
10000 lakosra jutó kórházi ágyak száma - ellátottságot kifejező mutató
születési, halálozási arányszámok - arányszám
1főre jutó GDP - átlag jellegű mutató

3. 
feladat:

(1) - egyenes intenzitási viszonyszám
(2) - fordított intenzitási viszonyszám

4. 
feladat:

(1) - nyers intenzitási viszonyszám
(2) - tisztított intenzitási viszonyszám

5. 
feladat:

(1) - B
(2) - A

6. 
feladat: ld. a feladatnál!

Statisztika 1. 78  Kodolányi János Főiskola

http://moodle.kodolanyi.hu/file.php/26/Stat1_Megoldas_10lecke.doc


11. lecke. Csoportosító táblák 

1. Csoportosító táblák elemzése 

A csoportosító táblákban a sokaságnak egy ismérv szerinti csoportosítása (osztályozása) 
található, amely általában valamilyen leíró sorral vagy összehasonlítással társul. 
Ha a sokaságnak a csoportosítással kialakított részeit külön - külön is fontosnak, vizsgálatra 
érdemesnek tartjuk, akkor a csoportokat, az osztályokat részsokaságoknak tekintjük. Ebben 
az esetben az egész sokaságot teljes sokaságnak vagy fősokaságnak nevezzük. 

Elemezhetők az egyszerű tábláknál felsorolt viszonyszámokon kívül még megoszlási 
viszonyszámokkal, ill. rész és összetett viszonyszámokkal. 

Például: 

Utazás jellege Külföldiek száma 
(10 000 fő) 

1992 

Külföldiek száma 
(10 000 fő) 

1993 

Külföldiek 
megoszlása (%) 

1992 

Külföldiek 
megoszlása (%) 

1993 

1992=100% 

 

Turista 20 188 22 804 60,3 56,2 112,9 

Kiránduló 8 155 11 719 24,3 28,8 143,4 

Átutazó 5 148 6 076 15,4 15,0 118,0 

Összesen 33 491 40 599 100,0 100,0 121,2 

függőlegesen: minőségi sorok 
vízszintesen: idősorok 

A csoportosítások alapján képzett osztályok: részsokaságok (turisták, kirándulók, átutazók) 
Egész sokaság: fő vagy teljes sokaság. 

1.1 Részviszonyszám 

A részsokaságokra számítható azonos típusú viszonyszámokat részviszonyszámoknak 
nevezzük és -vel jelöljük: 

 

1.2 Összetett viszonyszám 

A fősokaságra számított, a részsokaságokkal azonos típusú viszonyszám. 
Jele:  

Több formában számítható: 

• A fősokaságra vonatkozó adatok hányadosaként 
• Súlyozott számtani átlag formában 
• Súlyozott harmonikus átlag formában 

Statisztika 1. 79  Kodolányi János Főiskola



1.2.1 A fősokaságra vonatkozó adatok hányadosaként 

 

 

1.2.2 Súlyozott számtani átlag formában 

 

 

Súlyként a  adatok helyett a belőlük számított megoszlási viszonyszámok, a  adatok 
is használhatók. 

 

1.2.3 Súlyozott harmonikus átlag formában 

 

 

Súlyként az  adatok helyett, az azokból számított megoszlási viszonyszámok, az  
adatok is használhatók. 

 

Minden összetett viszonyszám a legkisebb és a legnagyobb részviszonyszám között 
helyezkedik el: 

 

2. Szerkezet- és dinamikai változás vizsgálata 

Ha egy sokaság belső szerkezetében bekövetkezett (összetétel vagy struktúra) változást 
kívánjuk vizsgálni, akkor is csoportosított táblából indulunk ki. 
A szerkezetváltozás mellett módunk van a jelenség dinamikai (időbeni) változásának 
vizsgálatára is. 

Tekintsük a következő példát! 
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Utazás jellege Külföldiek száma 
(10 000 fő) 1992 

 

Külföldiek száma 
(10 000 fő) 1993 

 

Külföldiek 
megoszlása (%) 

1992 

 

Külföldiek 
megoszlása (%) 

1993 

 

1992=100% 

 

Turista 20 188 22 804 60,3 56,2 112,9 

Kiránduló 8 155 11 719 24,3 28,8 143,4 

Átutazó 5 148 6 076 15,4 15,0 118,0 

Összesen 33 491 40 599 100,0 100,0 121,2 

           

A részsokaságok nagyságának eltérő mértékű változása mindig a fősokaság összetételének 
megváltozását eredményezi. 

: a j-edik részsokaság tárgyidőszaki adata 
: a j-edik részsokaság bázisidőszaki adata 
: a j-edik részsokaság rész - dinamikus viszonyszáma 

: a fősokaság összetett dinamikus viszonyszáma 

Megállapíthatjuk a következőket: 

• Ha  a részsokaság aránya a fősokaságon belül csökkent bázisról 
tárgyidőszakra. 

• Ha  a részsokaság aránya a fősokaságon belül nőtt. 

• Ha  a j-edik részsokaság aránya nem változott. 

A dinamikus viszonyszámok ismeretében tehát következtetni tudunk a sokaság 
összetételében, szerkezetében bekövetkezett változásokra. Minél jobban eltér valamely 
részviszonyszám az összetett viszonyszámtól, annál nagyobb mértékű az adott részsokaság 
részarányának változása. 
A táblázat utolsó oszlopának adataiból megállapítható, hogy a külföldiek száma 1992-ről 
1993-ra 21,2 %-kal nőtt. Másrészt megállapítható, hogy a turisták megoszlása csökkent, mivel 
a részviszonyszám kisebb, mint az összetett viszonyszám (112,9% kisebb a121,2%-nél). 
Ennek a változásnak a pontos értéke a megoszlások oszlopaiból kiolvasható (60,3%-ról 
56,2%-ra). Hasonlóan kiderül, hogy a kirándulók aránya nőtt, az átutazóké csökkent. 

3. Grafikus ábrázolás 

A sokaságok nagyságának és szerkezetének változására vonatkozó információkat nemcsak 
csoportosító táblák formájában jeleníthetjük meg, hanem megfelelően megválasztott, 
megszerkesztett grafikon segítségével is. 
A sokaságok nagyságának és szerkezetének változását leggyakrabban osztott 
oszlopdiagramokkal vagy osztott kördiagramokkal szemléltetjük. 
Oszlopdiagrammal történő ábrázolás esetén az adatokat célszerű azonos magasságú 
oszlopokkal ábrázolni. Az azonos magasságokat az adott időszaki összetételnek megfelelően 
megosztjuk, így a szerkezetváltozás érzékelhetővé válik. 
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A kördiagram a sokaság szerkezeti megoszlásának igen kifejező ábrázolási módja. Az 
összetételt a kör területének körcikkekre történő osztásával szemléltetjük. A részsokaságok 
arányát jelző megoszlási viszonyszámoknak megfelelő körcikkeket abból az egyszerű 
összefüggésből határozzuk meg, hogy a kör területe, azaz a 360o-os középponti szög 
megfelel a 100%-nak, így 1%-nak 3,6o-os középponti szög, azaz a hozzátartozó körcikk 
területe felel meg. Az összetétel ábrázolása mellett lehetőség van arra is, hogy a sokaságok 
nagyságának időbeli változását is érzékeltessük. Két időszak adatának összehasonlítása 
esetén két különálló (esetleg két koncentrikus), eltérő sugarú körrel ábrázolunk. 
A sokaság összetételének változását tehát szemléltethetjük: 

• oszlopdiagramokkal 
• osztott kördiagramokkal 

Példaként induljunk ki az előző táblázatban szereplő adatokból! 

 

 

Tekintsük át csoportosító táblák elemzési lehetőségeit! 
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Egy vadásztársaság bevételének (e Ft) alakulását vizsgálták 2002-ben, illetve 2003-ban.

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 29.; 30. 
feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

11. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa a viszonyszámokat a jellemzőikkel! 

A - Részviszonyszám 
B - Összetett viszonyszám 

1. A részsokaságokra számítható azonos típusú viszonyszámok. (1)................. 
2. A fősokaságra számított, a részsokaságokkal azonos típusú viszonyszám. (2)................. 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat! 
2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa a viszonyszámokat a képletükkel! 

A - Részviszonyszám 
B - Összetett viszonyszám 

1.  (1)................. 

2.  (2)................. 
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Tipp: Idézze fel a képleteket! 
3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B
- C

Párosítsa az összetett viszonyszám képletét a megfelelő formával! 

A - A fősokaságra vonatkozó adatok hányadosa 
B - Súlyozott számtani átlag forma 
C - Súlyozott harmonikus átlag forma 

1.  (1)................. 

2.  (2)................. 

3.  (3)................. 

Tipp: Idézze fel a képleteket! 
4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

Ha  a részsokaság aránya a fősokaságon belül csökkent bázisról tárgyidőszakra. 
(1)................. 

Ha  a részsokaság aránya a fősokaságon belül nőtt (2)................. 

Ha  a -edik részsokaság aránya nem változott (3)................. 

Tipp: Idézze fel a rész- és az összetett viszonyszámok kapcsolatát! 
5. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

A szerkezet dinamikai vizsgálata a sokaság összetételében bekövetkezett változást vizsgálja 
az idő függvényében. (1)................. 
Az osztott oszlopdiagram nem alkalmas az összetételben bekövetkezett változás 
kimutatására. (2)................. 
Az összetett viszonyszám értéke meghaladhatja a legnagyobb részviszonyszám értékét. 
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(3)................. 
Az összetett viszonyszám értékét korlátok közé lehet szorítani. (4)................. 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat és a grafikus ábrázolásról tanultakat! 
6. feladat - leírás
6.

A Közép-dunántúli Régióban a nonprofit szervezetek számának alakulása: 

Megyék 
Nonprofit szervezetek száma (db) 

2003-ban 
Változás (%) 

2002-ről 2003-ra 

Fejér 
Komárom-Esztergom 
Veszprém 

1 250 
1 720 
2 150 

+5,7 
+4,2 
+8,5 

Közép-Dunántúli régió 5 120 

       
1. Állapítsa meg, hogy 2002-ről 2003-ra hány százalékkal változott a nonprofit 
szervezetek száma a Közép-dunántúli Régióban! 
2. Hogyan változott az egyes megyék részaránya? 

Megoldás 

7. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa a viszonyszámokat a jellemzőikkel! 

A - Részviszonyszám 
B - Összetett viszonyszám 

1. A részsokaságokra számítható azonos típusú viszonyszámok. (1)................. 
2. A fősokaságra számított, a részsokaságokkal azonos típusú viszonyszám. (2)................. 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat! 
8. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa a viszonyszámokat a képletükkel! 

A - Részviszonyszám 
B - Összetett viszonyszám 

1.  (1)................. 

2.  (2)................. 

Tipp: Idézze fel a képleteket! 
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9. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B
- C

Párosítsa az összetett viszonyszám képletét a megfelelő formával! 

A - A fősokaságra vonatkozó adatok hányadosa 
B - Súlyozott számtani átlag forma 
C - Súlyozott harmonikus átlag forma 

1.  (1)................. 

2.  (2)................. 

3.  (3)................. 

Tipp: Idézze fel a képleteket! 
10. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

Ha  a részsokaság aránya a fősokaságon belül csökkent bázisról tárgyidőszakra. 
(1)................. 

Ha  a részsokaság aránya a fősokaságon belül nőtt (2)................. 

Ha  a -edik részsokaság aránya nem változott (3)................. 

Tipp: Idézze fel a rész- és az összetett viszonyszámok kapcsolatát! 
11. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

A szerkezet dinamikai vizsgálata a sokaság összetételében bekövetkezett változást vizsgálja 
az idő függvényében. (1)................. 
Az osztott oszlopdiagram nem alkalmas az összetételben bekövetkezett változás 
kimutatására. (2)................. 
Az összetett viszonyszám értéke meghaladhatja a legnagyobb részviszonyszám értékét. 
(3)................. 
Az összetett viszonyszám értékét korlátok közé lehet szorítani. (4)................. 
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Tipp: Idézze fel a meghatározásokat és a grafikus ábrázolásról tanultakat! 
12. feladat - leírás
6.

A Közép-dunántúli Régióban a nonprofit szervezetek számának alakulása: 

Megyék 
Nonprofit szervezetek száma (db) 

2003-ban 
Változás (%) 

2002-ről 2003-ra 

Fejér 
Komárom-Esztergom 
Veszprém 

1 250 
1 720 
2 150 

+5,7 
+4,2 
+8,5 

Közép-Dunántúli régió 5 120 

1. Állapítsa meg, hogy 2002-ről 2003-ra hány százalékkal változott a nonprofit 
szervezetek száma a Közép-dunántúli Régióban! 
2. Hogyan változott az egyes megyék részaránya? 

Megoldás 

Megoldókulcs

1. feladat: (1) - A
(2) - B

2. feladat: (1) - B
(2) - A

3. feladat:
(1) - C
(2) - B
(3) - A

4. feladat:
(1) - igaz
(2) - igaz
(3) - igaz

5. feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - hamis
(4) - igaz

6. feladat: ld. a feladatnál!

7. feladat: (1) - A
(2) - B

8. feladat: (1) - B
(2) - A

9. feladat:
(1) - C
(2) - B
(3) - A

10. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - igaz
(3) - igaz

11. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - hamis
(4) - igaz

12. 
feladat: ld. a feladatnál!
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12. lecke. Kombinációs táblák, asszociáció 

1. Kombinációs táblák elemzése 

Azok a gazdasági és társadalmi jelenségek, folyamatok, amelyek vizsgálatával a statisztika 
foglalkozik, összefüggésben állnak egymással. Az elemző munka során fontos feladat 
ezeknek az összefüggéseknek a feltárása, a statisztika eszközeivel történő leírása. A 
jelenségeket, folyamatokat az ismérveik alapján jellemezhetjük, ezért a közöttük lévő 
összefüggések az ismérvek közötti kapcsolatként jelennek meg. 

Az ismérvek közötti kapcsolat fajtái: 

• Függvényszerű kapcsolat: az egyik ismérv szerinti hovatartozás meghatározza a 
másik ismérv szerinti hovatartozást. Pl. születés éve és életkor között

• Függetlenség (ismérvértékek függetlensége): ha az egyik ismérv szerinti 
hovatartozás nincs hatással a másik ismérv szerinti hovatartozásra

• Sztochasztikus kapcsolat: az ismérvértékek között tendenciaszerű az összefüggés. 
Az egyik ismérv szerinti hovatartozásból csupán a másik ismérv szerinti hovatartozás 
valószínűsége határozható meg. A sztochasztikus kapcsolat úgy értelmezhető, mint két 
szélsőség, azaz a függvényszerűség és a kapcsolat teljes hiánya közötti átmenet. Pl. a 
dolgozó képzettsége és szakmai elismertsége között. 

Ha a kapcsolat a függvényszerű kapcsolatot közelíti, akkor szoros kapcsolatról beszélünk. 
Ha a függetlenséghez áll közelebb, akkor laza a kapcsolat. 

A kombinációs táblák elemzése a sztochasztikus kapcsolatok elemzését is jelenti. 

A kombinációs tábla általános sémája: 

 

:  ismérv változatainak száma 
:  ismérv változatainak száma 

: együttes gyakoriság 

: peremgyakoriság 
: peremgyakoriság 
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1.1 Függvényszerű kapcsolat és függetlenség 

Függvényszerű kapcsolat esetén minden sorban és oszlopban csak egyetlen nullától 
különböző gyakoriság fordul elő. 
Ez csak akkor fordulhat elő, ha . 
(Feltéve azt, hogy a két ismérv mindegyike tekinthető független változónak. Független változó 
az ok, amely ismérv meghatározza a másikat, függő változó az okozat.) 

1. példa: 

Nem/Dohányzás Dohányos Nem dohányos Összesen 

Férfi 
Nő 

100 
0 

0 
100 

100 
100 

Összesen 100 100 200 

Függetlenség esetén: 

 

Általánosítva: 

  (minden i, j-re) 

2. példa: 

Lakóhely 5* 4* 3* 2* 1* Összesen 

Belföldi 4 45 413 271 324 1057 

Külföldi 161 426 873 346 155 1954 

Összesen 165 471 1286 616 478 3061 

 a lakóhely és a szálloda típusa nem függetlenek egymástól, van köztük 
kapcsolat. 

1.2 Sztochasztikus kapcsolat 

A sztochasztikus kapcsolat fajtái: 

• Asszociáció: minőségi és területi ismérv kapcsolata (minőségi-minőségi, minőségi-
területi, területi-területi) Pl. iskolai végzettség és a beosztás közötti kapcsolat.

• Vegyes kapcsolat: mennyiségi és nem mennyiségi ismérvek kapcsolata (mennyiségi- 
minőségi, mennyiségi-területi). Pl. a kereset nagysága és az iskolai végzettség 
kapcsolata.

• Korreláció: mennyiségi ismérvek kapcsolata. A két ismérv kapcsolatában egyik az ok, 
a független változó, és a másik az okozat, a függő változó. Pl. a munkaviszony hossza 
és a kereset nagysága közötti kapcsolat. 

Tekintsük a következő példát: a közalkalmazottakat megfigyeljük az iskolai végzettség, a 
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vezetésben betöltött szerep (beosztás), a közalkalmazotti munkaviszony hossza és a kereset 
nagysága szerint. Ha összefüggést tapasztalunk az iskolai végzettség és a beosztás között, 
ezt a kapcsolatot asszociációnak nevezzük, mert mindkét jellemző minőségi ismérv. Az iskolai 
végzettség (minőségi ismérv) és a kereset nagysága (mennyiségi ismérv) közötti kapcsolat, 
illetve a beosztás (minőségi ismérv) és a kereset nagysága (mennyiségi ismérv) közötti 
kapcsolat vegyes kapcsolat. A munkaviszony hossza és a kereset nagysága közötti 
kapcsolatot pedig korrelációnak nevezzük, mert mindkét jellemző mennyiségi ismérv. 

Attól függően, hogy melyik ismérv hat a másikra, háromféle összefüggés létezik: 

• Ok-okozati kapcsolat: az egyik ismérv az ok, a független változó, a másik pedig az 
okozat, vagyis a függő változó. Pl. a munkaviszony hossza az ok, és a kereset 
nagysága az okozat.

• Kölcsönhatás: az egyik ismérv meghatározza a másikat, és fordítva is fennáll 
ugyanez. Pl. az ár befolyásolja a keresletet, és a kereslet visszahat az árra.

• Közvetett kapcsolat: az ismérvek között csak azért tapasztalható összefüggés, mert 
azokat közös tényezők befolyásolják. 

2. Asszociáció elemzése 

A sztochasztikus kapcsolat - mint már tudjuk - átmenetet képez a kapcsolat teljes hiánya (a 
függetlenség) és a függvényszerű kapcsolat között. Vizsgálni kell, hogy egy összefüggés 
mennyire áll közel a függetlenséghez, illetve mennyire közelíti a függvényszerű kapcsolatot. A 
két szélsőséges kapcsolathoz való viszonya alapján a sztochasztikus kapcsolatot annál 
szorosabbnak (erősebbnek) tekintjük, minél jobban közelít a függvényszerű kapcsolathoz, és 
annál lazábbnak, minél közelebb áll a függetlenséghez. 
Az asszociációs kapcsolat kimutatható a függetlenség feltételezésével számított 
gyakoriságokkal. 

Példa: 

Egy vállalat dolgozóinak megoszlása: 

Nem/Beosztás Vezető Beosztott Összesen 

Férfi 70 280 350 

Nő 15 135 150 

Összesen 85 415 500 

Mivel minden egyes gyakoriság nullától különböző, ezért nincs függvényszerű kapcsolat. 

Függetlenség feltételezésével számított gyakoriságok alkalmazása:  

 és  összehasonlítása 

 a megfelelő peremgyakoriságok szorzatának és az összesen-összesen értéknek a 
hányadosa 
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 táblázata: 

Nem/Beosztás Vezető Beosztott Összesen 

Férfi 59,5 290,5 350 

Nő 25,5 124,5 150 

Összesen 85 415 500 

Mivel , ezért a kapcsolat sztochasztikus. 

Az asszociáció szorosságának mérésére többféle mutatószámot szerkesztettek, ezeket 
asszociációs együtthatónak nevezzük. 
A következőkben a Yule-féle, a Csuprov-féle és a Cramer-féle asszociációs együtthatókat 
mutatjuk be. 

2.1 Yule-féle asszociációs együttható 

Csak alternatív ismérvek közötti kapcsolat szorosságának mérésére alkalmazható. A 
koordinációs viszonyszámokból kiindulva vizsgálja a kapcsolat szorosságát. 

A Yule-féle asszociációs együttható: 

  

Függetlenség esetén:  
Ha függvényszerű a kapcsolat, akkor . 

Ha  0-hoz áll, akkor laza a kapcsolat. 
Ha  az 1-hez áll közel, akkor szoros a kapcsolat. 

Hiányossága, hogy abszolút értéke akkor is lehet 1, ha a kapcsolat nem függvényszerű. 

Példa: 
Úszótanfolyamra járó gyerekek szüleit kérdezték, hogy ők tudnak-e úszni. 

Szülők neme Tud úszni Nem tud úszni Összesen 

Nő 
Férfi 

50 
50 

15 
5 

65 
55 

Együtt 100 20 120 

Milyen szoros a kapcsolat a szülők neme és úszótudása között? 
Kattintson ide a nagyításhoz! 

2.2 Csuprov-féle asszociációs együttható 

Alkalmazható alternatív és 2-nél több változattal rendelkező ismérvek közötti kapcsolat 
szorosságának mérésére. Ez az együttható a függetlenség feltételezésével számítható 
gyakoriságból kiindulva adja meg a kapcsolat szorosságát. 
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Ha , akkor függetlenek az ismérvek. 

Ha , akkor nem függetlenek. 

 

, ha  

, ha  

Ha a két ismérv független egymástól, akkor , vagyis . 

Ha függvényszerű a kapcsolat, akkor , ekkor s=t. 

Csuprov-féle asszociációs együttható: 

  

Függetlenség esetén  
Függvényszerű kapcsolat esetén:  (ez csak akkor állhat fenn, ha ) 
Sztochasztikus kapcsolat esetén: 

Ha T 0-hoz esik közel, akkor laza a kapcsolat. 
Ha T 1-hez esik közel, akkor szoros a kapcsolat. 

Ha 

, akkor . Ezen esetekben a  maximuma: , ha  és a reciproka, 
ha . 

2.3 Cramer-féle asszociációs együtható 

Alkalmas tetszőleges számú változattal rendelkező ismérvek közötti kapcsolat kimutatására. 
Kétféleképpen számolható: 

, ha  és , ha   

 

Ha , akkor . 

Ha tehát a két ismérv változatainak száma azonos (sorok száma = oszlopok száma), akkor a 
Csuprov és a Cramer féle együttható megegyezik. 

Példa: 
Közlekedésbiztonsági szervek 1000 személyi sérüléses közúti balesetet vizsgáltak meg 
aszerint, hogy milyen súlyos volt a baleset, és a baleset alkalmával a sérült viselt-e biztonsági 
övet. A kapott eredmények az alábbiak voltak: 
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Baleset Viselt övet Nem viselt övet Összesen 

Könnyű 440 160 600 

Súlyos 100 200 300 

Halálos 60 40 100 

Összesen: 600 400 1000 

A baleset súlyossága és biztonsági öv használata milyen kapcsolatban van egymással? 
Kattintson ide a nagyításhoz!

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 31.; 32.; 33.; 34.; 
35. feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

12. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - párosítás
Párosítsa a kapcsolatok típusait a jellemzőikkel! 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
Az ismérvértékek között tendenciaszerű az összefüggés. Az egyik ismérv szerinti 

hovatartozásból csupán a másik ismérv szerinti hovatartozás valószínűsége 
határozható meg.

         
 

Függvényszerű 
kapcsolat

Az egyik ismérv szerinti hovatartozás meghatározza a másik ismérv szerinti 
hovatartozást.

         
 

Sztochasztikus 
kapcsolat

Az egyik ismérv szerinti hovatartozás nincs hatással a másik ismérv szerinti 
hovatartozásra.

         
 Függetlenség

2. feladat - párosítás
Párosítsa a sztochasztikus kapcsolat típusait! 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

Mennyiségi és nem mennyiségi ismérvek kapcsolata.          
 Asszociáció

Mennyiségi ismérvek kapcsolata.          
 Vegyes kapcsolat

Minőségi és területi ismérv kapcsolata.          
 Korreláció

3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét!

Függvényszerű kapcsolat esetén a sorok és az oszlopok száma nem kell, hogy megegyezzen. 

Statisztika 1. 93  Kodolányi János Főiskola

http://moodle.kodolanyi.hu/file.php/26/flash/3.1_4.swf


(1)................. 
Függetlenséget feltételezve mindig adhatók meg értékek a táblázathoz. (2)................. 
Sztochasztikus kapcsolat esetén nem lehet a táblázat adatai között nulla. (3)................. 
Függvényszerű kapcsolat esetén vannak nullák a táblázat adatai között. (4)................. 

Tipp: Idézze fel a kapcsolatok fajtáiról tanultakat! 
4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét!

A Yule-asszociációs együttható csak 2x2-es táblánál használható. (1)................. 
A Yule-mutató értéke csak 1-nél kisebb lehet. (2)................. 
A Csuprov-mutató bármennyi változattal rendelkező minőségi ismérvek közti kapcsolat 
kimutatására alkalmas. (3)................. 
A Cramer- és Csuprov-mutatók mindig ugyanazt az értéket adják eredményül. (4)................. 

Tipp: Idézze fel az asszociációs mutatók jellemzőit! 
5. feladat - egyszeres választás
Jellemezze a kapcsolat szorosságát a megadott érték alapján! 

 

Tipp: Idézze fel a Yule-mutató jellemzőit! 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) szoros kapcsolat
( ) laza kapcsolat

6. feladat - egyszeres választás
Jellemezze a kapcsolat szorosságát a megadott érték alapján! 

 

Tipp: Idézze fel a Csuprov-mutató jellemzőit!  

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) laza kapcsolat
( ) szoros kapcsolat

7. feladat - egyszeres választás
Jellemezze a kapcsolat szorosságát a megadott érték alapján! 

 

Tipp: Idézze fel a Crammer-mutató jellemzőit! 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) szoros kapcsolat
( ) laza kapcsolat
( ) közepesen erős kapcsolat

8. feladat - leírás
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8.

Egy főiskola hallgatóinak nyelvvizsgáit vizsgálták: 

Van nyelvvizsgája Nincs nyelvvizsgája Összesen 

IFO 70 50 120 

Gazdálkodás 60 40 100 

Kommunikáció 50 30 80 

Összesen 180 120 

Milyen szoros a kapcsolat a két ismérv között? 

Megoldás 

Megoldókulcs

1. 
feladat:

Sztochasztikus kapcsolat - Az ismérvértékek között tendenciaszerű az összefüggés. Az egyik ismérv szerinti 
hovatartozásból csupán a másik ismérv szerinti hovatartozás valószínűsége határozható meg.
Függetlenség - Az egyik ismérv szerinti hovatartozás nincs hatással a másik ismérv szerinti hovatartozásra.
Függvényszerű kapcsolat - Az egyik ismérv szerinti hovatartozás meghatározza a másik ismérv szerinti 
hovatartozást.

2. 
feladat:

Vegyes kapcsolat - Mennyiségi és nem mennyiségi ismérvek kapcsolata.
Korreláció - Mennyiségi ismérvek kapcsolata.
Asszociáció - Minőségi és területi ismérv kapcsolata.

3. 
feladat:

(1) - hamis
(2) - igaz
(3) - hamis
(4) - igaz

4. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - hamis

5. 
feladat: laza kapcsolat

6. 
feladat: szoros kapcsolat

7. 
feladat: közepesen erős kapcsolat

8. 
feladat: ld. a feladatnál!

13. lecke. Kombinációs táblák, vegyes kapcsolat 

1. Vegyes kapcsolat elemzése 

A sztochasztikus kapcsolat egyik fajtája, ahol az ok szerepét minőségi vagy területi ismérv tölti 
be, az okozat szerepét pedig mennyiségi ismérv. 
A kapcsolat elemzésének technikáját vegyes kapcsolat esetén a következő példán mutatjuk 
be. 

Példa: 
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Egy vállalkozás dolgozóinak megoszlása foglalkozás és nettó kereset szerint: 
  

Nettó kereset 

Szellemi 
foglalkozásúak száma 

(fő) 

Fizikai foglalkozásúak 
száma (fő) Összesen 

Szellemi fogl. 
megoszlása (%) 

Fizikai fogl. 
megoszlása (%) 

-15 000 9 40 49 9 10 

15 001-20 000 14 140 154 14 35 

20 001-30 000 25 156 181 25 39 

30 001-40 000 31 44 75 31 11 

40 001-50 000 15 12 27 15 3 

50 001- 6 8 14 6 2 

Összesen 100 400 500 100 100 

Nincs függvényszerű kapcsolat, mert a sorok és oszlopok száma nem egyezik.Mivel a 
szellemi és fizikai foglalkozásúak kereset szerinti megoszlása egymástól eltér, ezért a két 
ismérv között van kapcsolat. 

A vegyes kapcsolatnál az elemzés eszközei kibővülnek. 
A vegyes kapcsolat elemezhető: 

• átlagszámítással 
• szórásnégyzet felbontás módszerével. 

2. Átlagszámítás 

A minőségi ismérv szerint képzett részsokaságokra számított átlagot részátlagnak nevezzük. 
Jele:  

A sokaság egészére számított átlagot főátlagnak nevezzük. Jele:  

 

 

: egyedi értékek 

: j-edik részsokaság elemszáma 

: a minőségi ismérv szerint képzett részsokaságok száma 
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A főátlag tehát számítható a részátlagok súlyozott átlagaként is. 

Mivel az átlag nagyságát a súlyarányok befolyásolják, ezért súlyként az nj adatok helyett az 
azokból számított megoszlási viszonyszámok is használhatók. 

Példa: 

Foglalkozás 
 (fő)  (%) Átlagkereset (Ft)  

Szellemi 100 20 30725 

Fizikai 400 80 23425 

Összesen 500 100 24885 

 

Függetlenség esetén a részátlagok egymással azonosak lennének. 

, ezért a foglalkozás és a kereslet között van kapcsolat. 

3. A szórásnégyzet-felbontás módszere 

Az eljárás az egyedi értékek főátlagtól való eltérésének felbontásán alapul. 

: egyedi érték 

: főátlag 

: teljes eltérés:         

Az eltérést két részre bontjuk: 

• egy csoporton belüli ún. belső eltérésre:  

• csoporton kívüli ún. külső eltérésre:  

 

A fenti összefüggés igaz ezen összefüggés négyzetösszegére is: 

• A teljes eltérés négyzetösszeg:  

• A belső eltérés négyzetösszeg:  

• A külső eltérés négyzetösszeg:  
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Mivel az eltérés négyzetösszeg a szórásnégyzet számlálója, ezért ha az eltérés 
négyzetösszegeket elosztjuk n-nel, akkor a szórásnégyzeteket kapjuk: 

Teljes szórásnégyzet:  

Belső szórásnégyzet:  

Külső szórásnégyzet:  

 

 

 

Szórásnégyzet-hányados:   

 megmutatja, hogy a minőségi vagy a területi ismérv hány %-ban magyarázza a 
mennyiségi ismérv szóródását. 

Függvényszerű kapcsolat esetén  
Függetlenség esetén:  
Ha , 1, az ismérvek közti sztochasztikus kapcsolatra utal. 

 

Példa: 
Különböző társasági formájú vállalkozásoknál dolgozó, azonos jellegű munkát végző 
munkavállaló (24 fő) fizetését ismerjük (adatok e Ft-ban): 

Munkavállaló KFT RT BT 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

70,8 
63,6 
99,4 
82,2 
91,4 
64,6 
55,2 
59,0 
64,0 
71,8 

111,6 
77,4 
90,2 
81,6 
99,6 
63,8 
88,6 
60,0 

- 
- 

85,4 
57,0 
64,4 
71,2 
57,6 
60,4 

- 
- 
- 
- 
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A társasági forma milyen mértékben befolyásolja-e a jövedelmeket? 

Megoldás: 
Kattintson ide a nagyításhoz! 

3.1 A vegyes kapcsolat szorosságának jellemzése 

• Ha  (mindenj-re), és ebből következően , akkor a két ismérv között 
nincs kapcsolat. 
De ez nem azt jelenti, hogy a két ismérv független. A függetlenségből következik, hogy 
nincs kapcsolat az ismérvek között, de fordítva nem igaz. 

• Ha  vagyis a részsokaságokon belül nincs szóródás 

, akkor  akkor a két ismérv között függvényszerű kapcsolat van (a 
minőségi ismérv a független változó) 

• Ha, , akkor sztochasztikus kapcsolat van a két ismérv között. 

3.2 Szórásnégyzet-hányados 

A példában: 

 

A társasági forma 21,1%-ban határozza meg a keresetek ingadozását. 
A társasági formán kívüli egyéb (most nem vizsgált) tényezők -
ban befolyásolják a keresetek ingadozását. 

A vegyes kapcsolat szorossági mérőszáma a szórásnégyzet hányados négyzetgyöke, melyet 
szóráshányadosnak nevezünk. 
Jele:  

  

Függvényszerű kapcsolat esetén:  
Függetlenség esetén:  
Sztochasztikus kapcsolat esetén: 

Ha H 0-hoz közel esik, akkor laza a kapcsolat. 
Ha H 1-hez esik közel, akkor szoros a kapcsolat. 

 

A társasági forma és a keresetek közt közepes a kapcsolat. 
A  nem értelmezhető %-ban, a hányados nem megoszlási viszonyszám. 
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A teljes sokaságban a relatív szórás: 

 

 

Az egyes dolgozók keresete átlagosan 15,5 e Ft-tal, ill. 20,8%-kal tér el az átlagkeresettől.

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 36.; 37.; 38.; 39.; 
40.; 41.; 42.; 43. feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

13. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B
- C

Párosítsa a vegyes kapcsolat szorosságának jellemzőit! 

A - A két ismérv között nincs kapcsolat. De ez nem azt jelenti, hogy a két ismérv független. 
B - Sztochasztikus kapcsolat van a két ismérv között. 
C - A két ismérv között függvényszerű kapcsolat van. 

1.  (minden -re), és ebből következően  (1)................. 

2.  ( ,..., ; ,..., ) vagyis részsokaságokon belül nincs szóródás: 

, akkor  (2)................. 
3.  (3)................. 

Tipp: Idézze fel a vegyes kapcsolat meglétének és hiányának eseteit! 
2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

A vegyes kapcsolat esetén egy mennyiségi és egy nem mennyiségi ismérv között vizsgáljuk a 
kapcsolat szorosságát. (1)................. 
Vegyes kapcsolatnál az ok, azaz a magyarázó változó a mennyiségi ismérv. (2)................. 
A külső és a belső szórásnégyzet nagysága nem lehet ugyanakkora. (3)................. 
A külső szórásnégyzet nem lehet nagyobb a teljes szórásnégyzetnél. (4)................. 
A kapcsolat megléte a külső szórásnégyzet értékén múlik. (5)................. 

Tipp: Idézze fel a vegyes kapcsolat definícióját és a kapcsolat meglétének és hiányának 
eseteit! 
3. feladat - feleletválasztás
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Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

A szóráshányados jellemzi a vegyes kapcsolat szorosságát. (1)................. 
A H a szórásnégyzet hányados jele. (2)................. 
Minél közelebb van H az 1-hez, annál szorosabb a kapcsolat. (3)................. 
A szóráshányados %-ban jellemzi a kapcsolat szorosságát. (4)................. 
A szórásnégyzet hányados értéke nem lehet 1. (5)................. 

Tipp: Idézze fel a szereplő mutatók jellemzőit! 
4. feladat - egyszeres választás
Jellemezze a vegyes kapcsolat szorosságát a megadott mutató alapján! 

 

Tipp: Idézze fel a szereplő mutatók jellemzőit! 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) szoros kapcsolat
( ) gyenge kapcsolat

5. feladat - egyszeres választás
Jellemezze a vegyes kapcsolat szorosságát a megadott mutató alapján! 

 

Tipp: Idézze fel a szereplő mutató jellemzőit! 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) gyenge kapcsolat
( ) szoros kapcsolat

6. feladat - egyszeres választás
Jellemezze a vegyes kapcsolat szorosságát a megadott mutató alapján! 

 

Tipp: Idézze fel a szereplő mutató jellemzőit! 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A minőségi ismérv 35%-ban magyarázza a mennyiségi ismérv szóródását.
( ) A mennyiségi ismérv 35%-ban magyarázza a minőségi ismérv szóródását.
( ) A minőségi ismérv 65%-ban magyarázza a mennyiségi ismérv szóródását.
( ) A mennyiségi ismérv 65%-ban magyarázza a minőségi ismérv szóródását.

7. feladat - leírás
7.

A rokkantság miatt nyugdíjazottakról ismerjük az alábbiakat (2003. március 1-jei 
állapot): 
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Megnevezés 
A nyugdíjasok megoszlása 

(%) 
Havi átlagos nyugdíj 

(Ft) 
A nyugdíjak szórása 

Férfiak 
Nők 

56,4 
43,6 

58 680 
49 670 

3 240 
2 280 

Összesen 100,00 

Mutassa ki a szórásnégyzet-felbontás módszerével, hogy a nemek szerinti 
különbözőség hány %-ban magyarázza a nyugdíjak szóródását! 

Megoldás

Megoldókulcs

1. 
feladat:

(1) - A
(2) - C
(3) - B

2. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - hamis
(4) - igaz
(5) - igaz

3. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - hamis
(5) - hamis

4. 
feladat: szoros kapcsolat

5. 
feladat: gyenge kapcsolat

6. 
feladat: A minőségi ismérv 65%-ban magyarázza a mennyiségi ismérv szóródását.

7. 
feladat: ld. a feladatnál!

14. lecke. Kombinációs táblák, korrelációs kapcsolat 

1. Korreláció elemzése 

Mennyiségi ismérvek kapcsolatának szorosságát vizsgáljuk. 
Az  az ok szerepét játszó mennyiségi ismérv (független- vagy tényezőváltozó), és az  az 
okozat szerepét betöltő mennyiségi ismérv (függő- vagy eredményváltozó). 

Ugyanúgy járunk el, mint a vegyes kapcsolat vizsgálatánál. 

Az egyik ismérvet ( ) csak osztályozásra, részsokaságok kialakítására használjuk, a másikat 
( ) pedig átlag- és szórásszámítás segítségével vizsgáljuk. 

Mennyiségi ismérvek kapcsolatának vizsgálatakor beszélhetünk a korreláció irányáról is. 
Kétfajta korreláció létezik: 

• Pozitív a korreláció, ha  nagyobb értékeihez általában  nagyobb értékei és  
kisebb értékeihez  kisebb értékei tartoznak. Pl. életkor-jövedelem.
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• Negatív a korreláció, ha  nagyobb értékeihez általában  kisebb értékei tartoznak. 
Pl. taglétszám-egy főre jutó jövedelem. 

A korreláció szorosságának mérése: 

Ha az osztályozást  ismérv szerint végezzük, akkor -ra vonatkozóan részátlagainak ( ) 
és főátlagunk 
( ) lesz, amelyhez kapcsolódó szórások között fennáll a már tanult összefüggés: 

 

2. Determinációs hányados 

 

A determinációs hányados azt mutatja meg, hogy az  ismérv mekkora hányadát 
magyarázza meg az  ismérv szórásnégyzetének. Szokás a %-os formában történő 
megadás. 

3. Korrelációs hányados 

A korrelációs kapcsolat szorosságát mérő mutató. 

 

Függvényszerű kapcsolat esetén:  

A korreláció hiánya esetén:  
Korreláció esetén: 
Ha az ismérvek függetlenek, akkor: . (fordítva nem igaz) 

A korrelációs kapcsolat elemzésével Statisztika 2. tárgy keretében részletesen foglalkozunk. 

Példa: 
Egy reprezentatív felmérés során vizsgálták a háztartások húsfogyasztását: 
Kattintson ide a nagyításhoz! 

14. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- X
- Y

Párosítsa a korrelációs kapcsolatnál használt jelöléseket a jellemzőikkel! 

1. az ok szerepét játszó mennyiségi ismérv (független- vagy tényezőváltozó). (1)................. 
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2. az okozat szerepét betöltő mennyiségi ismérv (függő- vagy eredményváltozó). 
(2)................. 

Tipp: Idézze fel a jelöléseket! 
2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa a vegyes kapcsolat szorosságának jellemzőit! 

A - Pozitív a korreláció 
B - Negatív a korreláció 

1. Ha X nagyobb értékeihez általában Y kisebb értékei tartoznak. Pl. taglétszám-egy főre jutó 
jövedelem. (1)................. 
2. Ha X nagyobb értékeihez általában Y nagyobb értékei, és X kisebb értékeihez Y kisebb 
értékei tartoznak. Pl. életkor-jövedelem. (2)................. 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat! 
3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

A korreláció két mennyiségi ismérv közötti kapcsolat. (1)................. 
A korrelációs kapcsolatnak van iránya is. (2)................. 
A magyarázó változót Y-nal jelöljük. (3)................. 
Negatív irányú kapcsolatnál nagyobb X-hez általában nagyobb Y tartozik. (4)................. 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat! 
4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

A determinációs együttható a kapcsolat irányát is megadja. (1)................. 
A determinációs együttható %-os mutató. (2)................. 
A H a korreláció szorosságát méri. (3)................. 

 szoros kapcsolatot jelez. (4)................. 

Tipp: Idézze fel a mutatók jellemzőit! 
5. feladat - leírás

5.

Az éves átlagos javítási költség becslésére 1000 gépkocsi tulajdonost kérdeztek meg a 
gépkocsi életkora szerint arányosan rétegzett minta segítségével. A felmérés 
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eredményei: 

A kocsi élettartama (év) Gépkocsik száma 
(db) 

Éves javítási költség átlaga 
(eFt) 

Éves javítási költség 
szórása (e Ft) 

0-3 
3-8 
8- 

300 
500 
200 

18,0 
35,0 
47,5 

6 
12 
20 

Összesen 1000 

1. Hány %-ban magyarázza a kocsi élettartama a javítási költség szóródását? 
2. Milyen szoros a kapcsolat a kocsik életkora és az éves javítási költség között? 
3. Határozza meg és értelmezze a szórást! 

Megoldás 

Megoldókulcs
1. 
feladat:

(1) - X
(2) - Y

2. 
feladat:

(1) - B
(2) - A

3. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - igaz
(3) - hamis
(4) - hamis

4. 
feladat:

(1) - hamis
(2) - igaz
(3) - igaz
(4) - hamis

5. 
feladat: ld. a feladatnál!

Bevezető 

A közgazdasági elemzéseknél gyakran kerül sor átlagok, viszonyszámok számítására és 
összehasonlítására. Az átlagokkal az előző fejezetben részletesen foglalkoztunk, a 
viszonyszámok közül pedig ezúttal az ún. intenzitási viszonyszámok összehasonlítását 
tárgyaljuk. 

Ha heterogén sokaság adataiból számítunk átlagot vagy intenzitási viszonyszámot, a teljes 
sokaságra vonatkozó mérőszám mellett a heterogenitást előidéző ismérv változatainak 
megfelelő részsokaságok átlagaira, intenzitási viszonyszámaira is szükség van az elemzés 
során. Az alkalmazásban állók átlagkeresetének jellemzéséhez az állománycsoportok, 
szakképzettség, munkakör, gazdasági ág (ágazat), nemhez való tartozás stb. szerinti 
csoportosításban is kell átlagokat számítani. A halandóság vizsgálata során a népesség 
egészére vonatkozó arányszám mellett a különböző korcsoportokra, a férfiakra és nőkre, 
megyei bontásban, foglalkozási csoportokra stb. ugyancsak meg kell határozni a halálozási 
arányszámokat.
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15. lecke. Különbségfelbontás 

1. Standardizálás 

Ha valamilyen jelenség színvonalát (pl. termékek önköltségét, munkavállalók átlagbérét stb.) 
akarjuk jellemezni, akkor erre a célra a korábban már megismert intenzitási viszonyszámokat 
használhatjuk fel. Ha a sokaság a vizsgált színvonal szempontjából heterogén, akkor a 
vizsgálatot a heterogenitást előidéző ismérv megfelelő homogén csoportjaira is el kell végezni. 
A sokaság egészére számított intenzitási viszonyszámokatösszetett intenzitási 
viszonyszámoknak neveztük és -gal jelöltük, a csoportokra pedig intenzitási 
részviszonyszámokat számítottunk és azokat -vel jelöltük. Ha a vizsgált színvonalat 
átlaggal fejeztük ki, akkor a sokaság egészére főátlagot 
( ), a homogén csoportokra pedig részátlagokat ( ) számítottunk. Beláttuk, hogy az 
átlagos színvonalat kifejező mutatókat (összetett intenzitási viszonyszám illetve főátlag) két 
tényező befolyásolja: 

• Milyen az egyes csoportokban a vizsgált színvonal nagysága? 
• Milyen a sokaság szerkezete, összetétele? 

Fejezetünkben azzal foglalkozunk, hogy hogyan történik az átlagos színvonal térbeli 
különbözőségének vagy időbeli változásának vizsgálata. Látni fogjuk, hogy a heterogenitás 
figyelembevétele ebben az esetben még fontosabb. Előfordulhat ugyanis, hogy nemcsak a 
vizsgált színvonal (önköltség, átlagbér) változik két időszak között, hanem a csoportosító 
ismérv szerinti összetétel is. (Pl. a különböző önköltséggel dolgozó üzemek termelésének, 
különböző átlagkeresetű dolgozók létszámának aránya.) Így előfordulhat, hogy minden 
csoportban csökken a részátlag (pl. az átlagbér), a főátlag (a sokaság egészére számított 
átlagbér) mégis nő. Ha térbeli összehasonlítást végzünk (pl. két vállalkozást hasonlítunk 
össze), akkor az eltérésekre (különbségekre) irányítjuk figyelmünket. 

A standardizálás tehát olyan módszer, amely a különnemű, heterogén sokaságok átlagos 
színvonalának térbeli vagy időbeli összehasonlítására alkalmas. 

A heterogén sokaság átlagos színvonalát jellemezhetjük: 

• főátlaggal 
• intenzitási viszonyszámokkal. 

A különnemű sokaság főátlagát két tényező befolyásolja: 

• részátlagok nagysága 
• a sokaság összetétele 

Ezért ha a főátlagot térben vagy időben összehasonlítjuk, ki kell mutatni, hogy azok 
különbségében vagy változásában milyen szerepet játszik: 

• egyrészt a részátlagok különbsége vagy változása 
• másrészt a sokaság összetételének különbözősége, ill. változása. 

E két tényező különválasztása és hatásuk számszerűsítése a standardizálás, melynek 
lényege: az egyik tényező hatásának vizsgálatakor eltekintünk a másik tényezőtől úgy, hogy 
annak változatlanságát feltételezzük. 

A standardizálás módszerével a térben illetve időben eltérő összetett intenzitási 
viszonyszámok (főátlagok) között különbséget vagy hányadost összetevőkre, illetve 
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tényezőkre bontjuk. 

A különbségfelbontást elsősorban térbeli, a hányadosfelbontást pedig időbeli 
összehasonlításnál használjuk. 

A standardizálást Kőrösy József statisztikus, demográfus dolgozta ki és alkalmazta először 
halálozási arányszámok összehasonlítására. Korcsoportonkénti kedvezőbb halálozási 
arányszámok ellenére összességében kedvezőtlenebb mutatót számolt. E meglepő 
eredményt vizsgálva rájött, hogy az eredményt a csoportok életkörülményei és életkor szerinti 
összetétele egyszerre befolyásolja. 

Nézzünk egy hasonlóan meglepő vizsgálatot, ami egy látszólagos ellentmondást tartalmaz! 
Két vállalatra vonatkozó létszám és jövedelem adatok: 
Kattintson ide a nagyításhoz! 

A problémára a standardizálás módszerével megnyugtató válasz adható. Egyelőre elégedjünk 
meg azzal, hogy az átlagjövedelmeket két tényező befolyásolta. 
Az egyiket már kiemeltük: mindkét réteg jövedelme magasabb. A másik befolyásoló tényező: 
az összetétel. 
Ismerjük meg a standardizálás módszerét! 

2. A főátlagok különbségének összetevőkre bontása 

Példa: 
Két vállalkozás jövedelem- és létszámadatai: 

 

Melyik vállalatnál és mennyivel nagyobb az átlagos 1 főre jutó jövedelem? 

1 főre jutó jövedelem=összes jövedelem 
                                        létszám 

 
Főátlagok az egyes vállalkozásoknál: 

A vállalkozások átlagos 1 főre jutó jövedelme: 

A vállalkozásnál: 
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Az A vállalkozásnál tehát a dolgozók átlagos jövedelme 34 E Ft. 

B vállalkozásnál: 

 

 

A B vállalkozásnál tehát a dolgozók átlagos jövedelme 41 E Ft. 

A tényleges főátlagok különbsége: 

 

 

Vagyis az átlagkereset a B vállalkozásnál nagyobb 7 E Ft-tal. 

Ezen különbséget két tényező eredményezi: 

• Részátlagok különbsége ( , ): Ezen adatok eltéréséből adódó rész, különbség 
Jele: 

• Összetétel különbsége:  és  eltéréséből adódó különbség 
Jele:  

A részhatás különbség ( ) azt fejezi ki, hogy mekkora a főátlagok különbsége, ha ezt a 
részátlagok eltérése okozza, vagyis csupán a megfelelő részviszonyszámok eltérése milyen 
hatást gyakorolt az összetett intenzitási viszonyszámok eltérésére. 
Ez a  különbség a standard összetétellel számított főátlagok különbsége. 

Standard összetétel legyen a példában          

 

 

Standard főátlag: 
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Részhatáskülönbség jelentése: 

Amiatt, hogy a B vállalkozásnál mind a szellemi, mind a fizikai dolgozóknak magasabb az 
átlagkeresete (szellemieké 2 E Ft-tal, fizikaiaké 5 E Ft-tal), a dolgozók egészét nézve az 
átlagkereset a B vállaltnál nagyobb 3,8 E Ft-tal. 

Fontos összefüggés az átlag tulajdonságai miatt, hogy , amit a számadatok 
ellenőrzésére is felhasználhatunk. 
Az összetételhatás-különbség ( )  azt  fejezi ki, hogy csupán az összetétel különbözősége 
milyen hatást gyakorolt az összetett intenzitási viszonyszámok eltérésére. 

Ez a standard részátlagokkal számított  főátlagok különbsége. 

Legyen a példában a standard részátlag:  

 

 

A különbségek közötti összefüggés: 

, ha 
 és  
 és  

Foglalkozás Létszám megoszlása (%) 

"A" vállalkozás "B" vállalkozás 

Szellemi 
Fizikai 

25 
75 

40 
60 

Összesen 100 100 

  
A feladat szöveges elemzése: 
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A "B" vállalkozásnál az átlagos 1 főre jutó jövedelem 7 EFt-tal nagyobb. 
Ezt a különbséget két tényező eredményezi: 

• A részátlagok különbsége: 
Mivel mindkét foglalkozás csoportban nagyobb az 1 főre jutó jövedelem a "B" 
vállalkozásnál, emiatt a "B" vállalkozás átlagos 1 főre jutó jövedelme 3,8 E Ft-tal 
nagyobb.

• Az összetétel különbsége: 
Mivel a "B" vállalkozásnál nagyobb a magasabb átlagjövedelmű szellemi 
foglalkozásúak aránya (40%), mint az "A" vállalkozásnál (25%), emiatt a  "B" 
vállalkozás átlagos 1 főre jutó jövedelme 3,2 E Ft-tal nagyobb. 

Nézzünk meg egy példát a területi összehasonlításra! 
Kattintson ide a nagyításhoz! 

Összefoglalva: 
A "B" megyében 352 Ft-tal magasabb az 1 főre jutó támogatás. ( ) 
Ezt két tényező befolyásolta: 

• Mindkét településtípusnál a "B" megyében több a támogatás (330 Ft-tal; 300 Ft-tal), 
melynek hatására 319 Ft-tal magasabb "B" megyében az 1 főre jutó támogatás. ( )

• Az összetétel különbözősége (városlakók aránya 54,3%, illetve 64,8%), melynek 
hatására 33 Ft-tal magasabb a "B" megyében az 1 főre jutó támogatás. ( ) 

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 44.; 45.; 46.; 47.; 
48.; 49. feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

15. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - párosítás
Párosítsa a jelöléseket a hozzáillő fogalmakkal! 

Tipp: Nézze meg a jelöléseket! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
         
 Összetett viszonyszámok közötti különbség

         
 Összetételhatás különbség

         
 Részhatás különbség

2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- időbeli
- térbeli
- mennyiségi
- minőségi

Egészítse ki a mondatot a lehetőségek közül a legmegfelelőbbel! 
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A különbségfelbontást elsősorban (1)................., a hányadosfelbontást pedig (2)................. 
összehasonlításnál használjuk. 

Tipp: Nézze meg, hogy melyiket mikor használjuk! 
3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Igazak vagy hamisak a következő állítások? 

A  standard összetétellel számított összetett viszonyszámok különbsége. (1)................. 
A  standard részviszonyszámokkal számított összetett viszonyszámok különbsége. 
(2)................. 
A  standard összetétellel számított összetett viszonyszámok különbsége. (3)................. 
A  standard részviszonyszámokkal számított összetett viszonyszámok különbsége. 
(4)................. 

Tipp: Nézze meg a képleteket! 
4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- 4,2 éjszaka/fő
- 5,6 éjszaka/fő
- 6,2 éjszaka/fő
- 1,4 éjszaka/fő
- 2,0 éjszaka/fő
- 0,6 éjszaka/fő

Határozza meg az alábbi értékeket! 

A Velencei-tó (0) és a Balaton (1) a belföldi és a külföldi vendégek által egyaránt kedvelt 
üdülőkörzet. A Velencei-tónál a vendégek átlagosan 4,2 éjszakát töltenek el, míg a Balatonnál 
6,2-t. Ha a Velencei-tónál olyan belföldi- külföldi arány volna, mint a Balatonnál, akkor 
kedvezőbb lenne a fenti mutató. Ekkor 4,2 helyett 5,6 éjszakát töltenének átlagosan a 
vendégek. 

Tipp: Gondolja át, hogy mit jelölnei az egyes jelölések (betűk)! 

1. 
 

(1)................. 

2. 
 

(2)................. 

3. 
 

(3)................. 

4.  (4)................. 

5.  (5)................. 

6.  (6)................. 
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5. feladat - leírás

5.

Két különböző városban található vállalkozás alkalmazottainak béradatai: 

Dolgozók csoportja 
székesfehérvári siófoki 

Kifizetett bér (Ft) Létszám (fő) Kifizetett bér (Ft) Létszám (fő) 

Szellemi 
Fizikai 

3 990 000 
1 680 000 

42 
28 

5 152 000 
1 464 000 

56 
24 

Összesen 5 670 000 70 6 616 000 80 

Elemezze a standardizálás módszerével a fizikai dolgozók havi átlagbérének eltérését! 

Megoldás 

Megoldókulcs

1. 
feladat:

Részhatás különbség - 

Összetételhatás különbség - 
Összetett viszonyszámok közötti különbség - 

2. 
feladat:

(1) - térbeli
(2) - időbeli

3. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - hamis
(4) - igaz

4. 
feladat:

(1) - 4,2 éjszaka/fő
(2) - 6,2 éjszaka/fő
(3) - 5,6 éjszaka/fő
(4) - 2,0 éjszaka/fő
(5) - 0,6 éjszaka/fő
(6) - 1,4 éjszaka/fő

5. 
feladat: ld. a feladatnál!

16. lecke. Hányadosfelbontás 

A főátlagok hányadosának összetevőkre bontása 

Ha a tényleges vagy a standard főátlagok hányadosát számítjuk, akkor indexeket kapunk. 
Szokás a különbségfelbontást térbeli, a hányadosfelbontást pedig időbeli összehasonlításnál 
használni. 

A standardizáláson alapuló indexek: 

• főátlag index ( ) 

• részátlag index ( ) 

• összetétel-hatás index ( ) 
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Az indexek számítására tekintsük a következő példát! 

Példa: 
Egy üdülőkörzet vendégforgalmára vonatkozó adatok: 

Szállástípus 

Vendégéjszakák száma Szállásdíj 

 
(%) 

Vendégéjszakák megoszlása 
(%) 

1994 

( ) 

1995 

( ) 

1994 

( ) 

1995 

( ) 

1994 

 

1995 

 

Szálloda 
Kemping 
Egyéb 

40 
180 
100 

42 
232 
123 

1200 
450 
500 

1500 
576 
700 

125,0 
128,0 
140,0 

12,50 
56,25 
31,25 

10,5 
58,0 
31,5 

Összesen 320 400 100,00 100,0 

Hogyan változott az üdülőkörzetben az átlagos szállásdíj 1994-ről 1995-re? 

A vizsgált mennyiség az átlagos szállásdíj (egy éjszakára jutó szállásdíj), ami a 
következőképpen fejezhető ki: 

átlagos szállásdíj =           összes szállásdíj                    
                             vendégéjszakák száma 

 

1. Főátlag index 

Főátlag index: a tényleges főátlagok hányadosa. 
Azt fejezi ki, hogy az intenzitási viszonyszámokkal kifejezhető átlagos színvonal hogyan 
változott egyik időszakról a másikra (bázisról tárgyidőszakra). 

 

A példában: 
Az átlagos szállásdíj 

1994-ben: 

 

1995-ben: 
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Az üdülőkörzetben az átlagos szállásdíj 1994-ről 1995-re 27,3 %-kal nőtt. 
Ezt a változást két tényező eredményezte: 
Egyrészt a részátlagok változása: részátlag index mutatja. 
Másrészt az összetétel változása: összetétel-hatás index mutatja. 

2. Részátlag index 

Részátlag index: megmutatja, hogy hány %-kal változik a főátlag csupán a részátlagok 
változása miatt. 
A részátlag index standard összetétellel számított részátlagok hányadosa. 
A standard összetételhez mindig a -et választjuk.  

 

 

A példában: 

 

   

Mivel mind a három szállástípusban nőtt az egy éjszakára jutó szállásdíj: 
szállodában 25 %-kal 
kempingben 28 %-kal 
egyéb típusnál 40 %-kal (ezen adatokat i, részindex értékei mutatják), emiatt az üdülőkörzet 
átlagos szállásdíja 30,8 %-kal emelkedett. 

A részátlag index további számítási formái: 

• aggregált formában 

 

 
• súlyozott harmonikus átlag formában, melynél az átlagolandó értékek a részindexek a 

súlyok pedig a  adatok: 
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Ezért a részátlag index úgy is értelmezhető, hogy az egyes szállástípusok szállásdíja 
átlagosan 30,8%-kal nőtt. 

3. Összetétel-hatás index 

Összetétel-hatás index: megmutatja, hogy hány százalékkal változik a főátlag csupán az 
összetétel változása miatt. 
Az összetétel-hatás index a standard részátlagokkal számított főátlagok hányadosa. 
A standard részátlagoknak a  adatokat használjuk.  

 

 

A példában: 

 

Mivel a magasabb szállásdíjú szállodákban töltött vendégéjszakák aránya csökkent, az 
alacsonyabb szállásdíjú egyéb szálláshelyeken töltött vendégéjszakák aránya nőtt: 

• szállodák aránya 12,5 %-ról 10,5 %-ra csökkent 
• kempingek aránya 56,25 %-ról 58 %-ra nőtt 
• egyéb szálláshelyek aránya 31,25 %-ról 31,5 %-ra nőtt emiatt az üdülőkörzet átlagos 

szállásdíja 2,7 %-kal csökkent. 

Az indexek közötti összefüggés 

        ha         és         
,vagyis  

Nézzünk meg egy példát az időbeli összehasonlításra! 
Kattintson ide a nagyításhoz!

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 50.; 51.; 52.; 53.; 
54.; 55.; 56. feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

16. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - párosítás
Párosítsa az indexeket a jelükkel! 

Tipp: Idézze fel a jelöléseket! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
         
 főátlag index

         
 összetétel-hatás index
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 részátlag index

2. feladat - párosítás
Párosítsa az indexeket a meghatározásukkal! 

Tipp: Idézze fel a meghatározásokat! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
A tényleges főátlagok hányadosa azt fejezi ki, hogy az intenzitási viszonyszámokkal 

kifejezhető átlagos színvonal hogyan változott egyik időszakról a másikra (bázisról 
tárgyidőszakra).

         
 Főátlag index

Megmutatja, hogy hány %-kal változik a főátlag csupán a részátlagok változása miatt. 
A részátlag index standard összetétellel számított részátlagok hányadosa.

         
 Részátlag index

Megmutatja, hogy hány %-kal változik a főátlag csupán az összetétel változása miatt. 
Az összetétel-hatás index a standard részátlagokkal számított főátlagok hányadosa.

         
 

Összetétel-hatás 
index

3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

Egy tröszt három vállalatánál vizsgálták az 1 főre jutó termelési érték alakulását. A 
vizsgálatból az alábbi adatok állnak rendelkezésre: 

Vállalat Index(%) 

A 100 

B 108 

C 114 

Tröszt 118 

A trösztnél az 1 főre jutó termelési érték átlagosan 18 %-kal nőtt. (1)................. 
A részátlag-index 100-114 % között van. (2)................. 
A bázisidőszakról a tárgyidőszakra nem változtak a létszámarányok. (3)................. 
A létszámarányok eltolódtak a magasabb termelékenységgel dolgozó vállalat (vállalatok) felé. 
(4).................
4. feladat - szókitöltés
Írja be a szövegdobozba a helyes megoldást! 

Egy vállalatnál a szellemi és fizikai foglalkozású dolgozók átlagkeresete egyaránt 15 %-kal 
nőtt, ugyanakkor az összes dolgozók (fizikai+szellemi foglalkozásúak, más kategória nincs) 
átlagkeresete 18 %-kal nőtt 1995-ről 1996-ra. 

=(1).................% 
=(2).................% 
=(3).................%

A helyes választ a megoldókulcsban találja!
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5. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

Szakok és tandíjak alapján a következő adatokat ismerjük egy főiskolán: 

Szakok Hallgatói lésztám (fő) 
2000 

Átlagos tandíj (e Ft) 
2000 

Hallgatói lésztám (fő) 
2001 

Átlagos 
tandíj (e 

Ft) 
2001 

IFO 
GAZ 
GA-KO 

1000 
1500 

500 

150 
170 
190 

1000 
1200 

600 

180 
185 
210 

Összesen 166,7 188,6 

 (1)................. 
 (2)................. 

 (3)................. 
 (4)................. 
 (5)................. 

 (6)................. 

Tipp: Idézze fel az indexek jelentését! 
6. feladat - leírás
6.

Valamely terméket a vállalat két telepén állítják elő. A termelés adatai: 

Telepek Termelés (db) Önköltség 2002-ben 
(FT/db) 

Termelési költség 
2003-ban (Ft) 

2002. 2003. 

A telep 200 240 20 000 4 620 000 

B telep 300 560 23 000 11 872 000 

Elemezze standardizáláson alapuló indexszámítással az önköltség alakulását! 

Megoldás 

Megoldókulcs

1. 
feladat:

főátlag index - 

részátlag index - 

összetétel-hatás index - 

2. 
feladat:

Főátlag index - A tényleges főátlagok hányadosa azt fejezi ki, hogy az intenzitási viszonyszámokkal kifejezhető 
átlagos színvonal hogyan változott egyik időszakról a másikra (bázisról tárgyidőszakra).
Összetétel-hatás index - Megmutatja, hogy hány %-kal változik a főátlag csupán az összetétel változása miatt. Az 
összetétel-hatás index a standard részátlagokkal számított főátlagok hányadosa.
Részátlag index - Megmutatja, hogy hány %-kal változik a főátlag csupán a részátlagok változása miatt. A 
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részátlag index standard összetétellel számított részátlagok hányadosa.

3. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - igaz
(3) - hamis
(4) - igaz

4. 
feladat:

(1) - 118
(2) - 115
(3) - 112,6

5. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - igaz
(3) - hamis
(4) - hamis
(5) - hamis
(6) - igaz

6. 
feladat: ld. a feladatnál!

Bevezető 

Az indexek valamilyen szempontból összetartozó változók összességének időbeli vagy térbeli 
összehasonlítására szolgálnak. Az árindex például a vizsgált termékek, fogyasztási cikkek, 
szolgáltatások, részvények stb. egyedi árváltozásainak viselkedését jellemzi összefoglalóan. 
Arra a kérdésre, hogy hogyan változnak az árak, kifejezőbb egyetlen számmal válaszolni, mint 
a termékenkénti áralakulásokat külön-külön felsorolni. 

Egy adott országon belül a különböző városok piaci árszínvonalának, vagy a különböző 
országok egy főre jutó termelésének, fogyasztásának, exportjának stb. összehasonlítása is 
indexszámok segítségével történik. Az indexszámítás kérdéseit itt az időbeli összehasonlítás 
keretében tárgyaljuk.

17. lecke. Az indexek aggregált formái, egyedi indexek 

1. Érték-, ár-, volumenindexek 

A gazdasági elemzésekben kiemelkedő jelentősége van az összehasonlításnak. Az azonos 
jellegű, azonos mértékegységű adatoknál ez egyszerű módon megoldható, pl. 
viszonyszámokkal. Gyakran van azonban szükség a közvetlenül nem összesíthető adatokra 
vonatkozó átlagos változás meghatározására. A gazdasági egységeknél nagyon lényeges 
információ a termelés vagy a forgalom teljes volumenének alakulása, melynek megállapítása - 
hacsak nem egyféle cikket gyárt, forgalmaz a cég - a már ismert számításokkal nem 
végezhető el. 

Napjainkban az árváltozás mértékének ismeretére vonatkozó igény is különösen nagy, mikro- 
és makro-összehasonlítás vonatkozásában egyaránt. A mértékegységbeli különbözőség vagy 
a termékek eltérő volta nem teszi lehetővé direkt módon a viszonyítást. Ezért olyan eljárásra 
volt szükség, amely az összehasonlíthatóság nehézségét kiküszöböli. Olyan közös jellemzőt 
kell találni, melynek segítségével az összehasonlítás a termékek széles körében megoldható. 
Ez a közös jellemző az ár, amellyel az értékben történő számbavétel elvégezhető. Az érték a 
mennyiség és az egységár szorzatából határozható meg. Az értékadatok összeadhatóak, 
tehát ily módon az egyes termékek, termékcsoportok mennyisége összesíthetővé válik. 

Az indexet akkor alkalmazzuk, ha különböző fajta áru értékének, mennyiségének és árának 
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változását vizsgáljuk a bázisidőszakról a tárgyidőszakra. 

Az egyes termékek, szolgáltatások érték- ár- és volumenváltozását dinamikus 
viszonyszámokkal elemezhetjük. 

Jelöléseink a következők: 
A termékek árának jele:  

• : bázisidőszak ára 

• : tárgyidőszak ára 

A termékek vagy szolgáltatások mennyiségének vagy volumenének jele:  

• : bázisidőszak mennyisége 

• : tárgyidőszak mennyisége 

A termékek vagy szolgáltatások értékének jele:  

• : bázisidőszak értéke 
• : tárgyidőszak értéke 

Az ár és mennyiség adatok nem összesíthetők, az értékadatok már igen. 

: egy termék értéke 

Az összesített értékadatokat:  adatokat aggregátumoknak nevezzük. 

Az értékindexkör tagjai: 
Értékindex:  
Árindex:  
Volumenindex:  

Az indexeket két formában számíthatjuk: aggregát és átlag formában. 

2. Az indexek számítása aggregát formában 

Index: két összesített értékadat, azaz két aggregátum hányadosa.

Példa: 
Egy utazási iroda által szervezett utakra vonatkozó adatok: 

Az út fajtája 
Résztvevők száma 

(E fő) 
1994 

Résztvevők száma 
(E fő) 
1995 

Részvételi díj 
(E Ft) 
1994 

Részvételi díj 
(E Ft) 
1995 

A 1,0 1,1 24,0 29,52 

B 3,5 4,9 15,5 19,53 

C 3,5 6,6 1,4 1,75 
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Állapítsa meg, hány %-kal változott az utazási iroda 
- árbevétele 
- értékesített útjainak mennyisége 
- útjainak részvételi díja átlagosan! 

2.1 Értékindex 

Értékindex: a különböző fajta termékek, ill. szolgáltatások értékének, árbevételének együttes 
átlagos változását fejezi ki.

A bázisidőszak árbevétele:  

A tárgyidőszak árbevétele:  

Értékindex:  

Példa: 

Út fajtája     

(M Ft) %-os megoszl. (M Ft) %-os megoszl. (M Ft) (M Ft) 

A 24,0 27,97 32,472 23,24 26,40 28,52 

B 54,25 63,12 95,697 68,49 75,95 68,355 

C 7,70 8,96 11,550 8,27 9,24 9,625 

Összesen 85,95 100,0 139,719 100,0 111,59 107,50 

2.2 Egyedi index 

Egyedi index: 1-1 termék árának, értékének vagy mennyiségének változását mutató 
dinamikus viszonyszám.

• Egyedi árindex:  

• Egyedi volumenindex:  

• Egyedi értékindex:  

Ezen három index között számszerű kapcsolat van: 
 

Példa: 
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Egyedi volumenindex  (%) Egyedi árindex  (%) Egyedi értékindex  (%) 

110,0 123,0 135,3 

140,0 126,0 176,4 

120,0 125,0 150,0 

... ... ... 

 

 

 
 

Értékindex:  

Az utazási iroda árbevétele '94-ről '95-re 62,56%-kal nőtt. E növekedést két tényező 
eredményezte: 
- változott az értékesített utak (résztvevők) száma 
- változott a részvételi díj (az értékesített utak ára). 

2.3 Volumenindex 

Volumenindex: a termékek vagy szolgáltatások mennyiségének együttes átlagos változását 
fejezi ki.
A volumenindexet úgy határozzuk meg, hogy a két időszak összesített értékadatát azonos 
árakon számítjuk. 

• Ha a bázisidőszak árát ( ) választjuk állandónak, akkor bázis súlyozású vagy 
Laspeyres féle volumenindexet kapunk. 

 

 
Az értékesített utak mennyisége átlagosan 29,83%-kal nőtt. 

• Ha a tárgyidőszak árait ( ) választjuk állandónak, akkor a tárgyi súlyozású vagy 
Paasche féle volumenindexet kapjuk meg. 

 

 
Az értékesített utak mennyisége átlagosan 29,97%-kal nőtt. 

Az   és   számszerű eltérésének oka a súlyarányok eltérése. 
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2.4 Árindex 

Árindex: a termékek vagy szolgáltatások árának együttes átlagos változását fejezi ki.

Meghatározása úgy történik, hogy a két időszak összesített értékadatát azonos 
mennyiségekkel számítjuk. 

Az árindexet két súlyozással számíthatjuk: 

• Ha a bázisidőszak mennyisége ( ) az állandó, akkor bázis súlyozású vagy Laspeyres 
féle árindexet kapunk. 

 

 
Az értékesített utak ára (a részvételi díj) átlagosan 25,07%-kal nőtt. 

• Ha a tárgyidőszak mennyisége ( ) állandó, akkor tárgyi súlyozású vagy Paasche-féle 
árindexet kapunk. 

 

 

A részvételi díjak átlagosan 25,21%-kal nőttek. Az   és   számszerű 
eltérésének oka a súlyarányok eltérése. 

Nézzünk meg egy ide kapcsolódó feladatot! 
Kattintson ide a nagyításhoz!

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 57.; 58. 
feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

17. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - párosítás
Párosítsa a fogalmakat a jelükkel! 

Tipp: Idézze fel a jelöléseket! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
         
 A termékek vagy szolgáltatások értéke.

         
 A termékek ára

         
 

A termékek vagy szolgáltatások mennyisége vagy 
volumene.

2. feladat - párosítás
Párosítsa a fogalmakat a jelükkel! 

Tipp: Idézze fel a jelöléseket! 
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Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
         
 tárgyidőszak mennyisége

         
 tárgyidőszak értéke

         
 tárgyidőszak ára

         
 bázisidőszak ára

         
 bázisidőszak értéke

         
 bázisidőszak mennyisége

3. feladat - párosítás
Párosítsa a mutatókat a jelükkel! 

Tipp: Idézze fel a képleteket! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

         
 Értékindex

         
 Bázis súlyozású vagy Laspeyres-féle árindex

         
 Tárgyi súlyozású vagy Paasche-féle árindex

         
 Tárgyi súlyozású vagy Paasche-féle volumenindex

         
 Bázis súlyozású vagy Laspeyres-féle volumenindex

4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

Az egyedi árindex az árak együttes átlagos változását fejezi ki. (1)................. 
A volumenindex az érték átlagos változását mutatja. (2)................. 
Az indexeket %-ban értelmezzük. (3)................. 
Az értékindex az ár- és volumenindex összege. (4)................. 
Az egyedi indexek termékenként fejezik ki a változásokat. (5)................. 
Az indexek tárgyidőszakról bázisidőszakra adják meg a változásokat. (6)................. 
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Tipp: Idézze fel az indexek jelentését! 
5. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

=1,2 azt jelenti, hogy a termékek ára átlagosan 20 %-kal nőtt bázisról tárgyidőszakra. 
(1)................. 

=1,2 azt jelenti, hogy a termékekből eladott mennyiség átlagosan 1,2 %-kal nőtt bázisról 
tárgyidőszakra. (2)................. 

=1,2 azt jelenti, hogy a termékekből eladott mennyiség átlagosan 120 %-kal nőtt bázisról 
tárgyidőszakra. (3)................. 

=1,2 azt jelenti, hogy a termékekből eladott mennyiség átlagosan 20 %-kal nőtt bázisról 
tárgyidőszakra. (4)................. 

=1,2 azt jelenti, hogy a termékek ből eladott mennyiség átlagosan 20 %-kal nőtt 
tárgyidőszakról bázisidőszakra. (5)................. 

Tipp: Idézze fel az indexek jelentését! 
6. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

=0,95 azt jelenti, hogy az értékesített volumen 5 %-kal csökkent bázisról tárgyévre. 
(1)................. 

=0,95 azt jelenti, hogy az értékesített volumen 0,5 %-kal csökkent bázisról tárgyévre. 
(2)................. 

=0,95 azt jelenti, hogy az értékesített volumen 0,95 %-kal csökkent bázisról tárgyévre. 
(3)................. 

=0,95 azt jelenti, hogy az értékesített volumen 0,95 %-kal nőtt bázisról tárgyévre. 
(4)................. 

=0,95 azt jelenti, hogy az árbevétel 5 %-kal csökkent bázisról tárgyévre. (5)................. 
=0,95 azt jelenti, hogy az árbevétel 0,5 %-kal csökkent bázisról tárgyévre. (6)................. 
=0,95 azt jelenti, hogy az árbevétel 0,95 %-kal csökkent bázisról tárgyévre. (7)................. 
=0,95 azt jelenti, hogy az forgalom 0,95 %-kal nőtt bázisról tárgyévre. (8)................. 

Tipp: Idézze fel a képletek jelentését! 
7. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis
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Ellenőrizze az állítások helyességét! 

=2 azt jelenti, hogy a vizsgált termék ára nőtt. (1)................. 
=2 azt jelenti, hogy a vizsgált termék ára 2%-kal nőtt. (2)................. 
=2 azt jelenti, hogy a vizsgált termék ára 20%-kal nőtt. (3)................. 
=2 azt jelenti, hogy a vizsgált termék ára 200%-kal nőtt. (4)................. 
=2 azt jelenti, hogy a vizsgált termék ára 100%-kal nőtt. (5)................. 
=2 azt jelenti, hogy a vizsgált termék ára megduplázódott. (6)................. 
=2 azt jelenti, hogy a vizsgált termékek ára átlagosan 2%-kal nőtt. (7)................. 
=2 azt jelenti, hogy a vizsgált termékek ára átlagosan 20%-kal nőtt. (8)................. 
=2 azt jelenti, hogy a vizsgált termékek ára átlagosan 200%-kal nőtt. (9)................. 
=2 azt jelenti, hogy a vizsgált termékek ára átlagosan 100%-kal nőtt. (10)................. 
=2 azt jelenti, hogy a vizsgált termékek ára átlagosan 2%-kal csökkent. (11)................. 

Tipp: Idézze fel az indexek jelentését! 
8. feladat - leírás

8.

Egy buszjegyeket árusító pavilon januári forgalmát vizsgálták: 

Megnevezés 
Eladott mennyiség (db) Egységár (Ft/db) 

2002. január 2003. január 2002. január 2003. január 

napijegy 820 840 100 120 

havibérlet 310 330 1 500 1 700 

negyedéves bérlet 210 250 4 000 4 400 

Határozza meg és értelmezze az érték-, ár-, és volumenindexet!

Megoldás 

Megoldókulcs

1. 
feladat:

A termékek vagy szolgáltatások mennyisége vagy volumene. - 
A termékek ára - 
A termékek vagy szolgáltatások értéke. - 

2. 
feladat:

bázisidőszak ára - 

tárgyidőszak ára - 

bázisidőszak mennyisége - 

tárgyidőszak mennyisége - 

bázisidőszak értéke - 

tárgyidőszak értéke - 

3. 
feladat:

Tárgyi súlyozású vagy Paasche-féle volumenindex - 

Bázis súlyozású vagy Laspeyres-féle árindex - 
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Értékindex - 
Bázis súlyozású vagy Laspeyres-féle volumenindex - 

Tárgyi súlyozású vagy Paasche-féle árindex - 

4. 
feladat:

(1) - hamis
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - hamis
(5) - igaz
(6) - hamis

5. 
feladat:

(1) - hamis
(2) - hamis
(3) - hamis
(4) - igaz
(5) - hamis

6. 
feladat:

(1) - hamis
(2) - hamis
(3) - hamis
(4) - hamis
(5) - igaz
(6) - hamis
(7) - hamis
(8) - hamis

7. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - hamis
(4) - hamis
(5) - igaz
(6) - igaz
(7) - hamis
(8) - hamis
(9) - hamis
(10) - hamis
(11) - hamis

8. 
feladat: ld. a feladatnál!

18. lecke. Az indexek átlag formái 

1. Az indexek számítása átlag formában 

Az előző fejezetben összetett viszonyszámokat súlyozott átlagként már számítottunk. Miután 
az indexszám összetett viszonyszám is egyben, ezt a módszert itt is alkalmazhatjuk. Az 
aggregát formát átalakíthatjuk átlagformára. Átlagolandó értékek a megfelelő egyedi indexek, 
a súlyok pedig az aggregát formában felírt törtek megfelelő aggregátumai lesznek. Az 
átlagformában való számítás a gyakorlatban azért jelentős, mert bizonyos esetekben nem  és 

 adatsorok, hanem értékadatok és egyedi indexek állnak rendelkezésre. 

Ebben a formában tehát az indexek az egyedi indexek súlyozott átlagai. 

Az indexek átlag formáinál az átlagolandó értékek az egyedi indexek, a súlyok pedig az 
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értékadatok 
(  szorzatok). 

Ha a bázisidőszaki értékadatok ismertek ( ), akkor az indexeket súlyozott számtani átlag 
formában számítjuk, ebben az esetben az ár- és volumenindex bázis súlyozású. 

Ha a tárgyidőszaki értékadatok ismertek ( ), akkor az indexeket súlyozott harmonikus átlag 
formában számítjuk, ebben az esetben az ár- és volumenindex tárgyi súlyozású. 

Mivel az átlag nagyságát a súlyok befolyásolják, ezért súlyként az értékadatok helyett az 
azokból számított megoszlási viszonyszámok is használhatók. 

2. Az értékindex átlag formái 

2.1 Számtani átlag formában 

 

 

Megoszlási viszonyszámokkal: 

 

2.2 Harmonikus átlag formában 

 

 

Megoszlási viszonyszámokklal: 

 

Az eredmény ugyanaz, mint az előző fejezetben az aggregát formában történő számolás 
során, vagyis hogy az árbevétel 62,56%-kal nőtt. 

Az értékindex ilyen formában történő kiszámítására a gyakorlatban ritkán kerül sor, miután a 
tényleges értékadatok (aggregátumok) többnyire rendelkezésre állnak, tehát az aggregát 
formában történő számolás általában megoldható. 
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3. Az árindex átlag formái 

3.1 Bázis súlyozású árindex 

súlyok:  

számtani átlag forma:  

 

Megoszlási viszonyszámmal: 

 

3.2 Tárgyi súlyozású árindex 

súlyok:  

harmonikus átlag forma:  

 

Megoszlási viszonyszámokkal: 

 

Eredményünk szintén egyezik az előző fejezetben kapottakkal, vagyis az árak átlagos 
növekedése 25,7% (tárgyi súlyozás). 

4. A volumenindex átlag formái 

4.1 Bázis súlyozású volumenindex 

 

4.2 Tárgyi súlyozású volumenindex 
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5. Az indexek közötti összefüggés 

 
 

 

A példában: 
 

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 59.abcd; 60.abc; 
61.ab; 62.a; 63.ac; 64.ab. feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

18. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - párosítás
Párosítsa az indexeket az átlagforma képletükkel! 

Tipp: Idézze fel az indexek képleteit! 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

         
 Tárgyi súlyozású volumenindex

         
 Tárgyi súlyozású árindex

         
 Bázis súlyozású volumenindex

         
 Értékindex

         
 Értékindex

         
 Bázis súlyozású árindex

2. feladat - párosítás
Párosítsa az indexeket az átlagforma képletükkel! 

Tipp: Idézze fel az indexek képleteit! 
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Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

         
 Értékindex harmonikus átlag forma

         
 Volumenindex számtani átlag forma

         
 Értékindex számtani átlag forma

         
 Árindex számtani átlag forma

         
 Árindex harmonikus átlag forma

         
 Volumenindex harmonikus átlag forma

3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

A Laspeyres-féle indexekhez súlyként bázis időszaki értékadatokat használunk. (1)................. 
A súlyozott átlagformáknál súlyként nem használhatók a megoszlási viszonyszámok. 
(2)................. 
A Paasche-féle indexek tárgyidőszaki áradatokat használnak súlyként. (3)................. 
A Paasche-féle értékindex számtani átlaggal számol. (4)................. 

Tipp: Idézze fel az indexek jelentését! 
4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

Az indexek átlag formái az egyedi indexek felhasználásával adódnak. (1)................. 
Az értékindex az egyedei árindexek átlaga. (2)................. 
A volumenindex az egyedi volumenindexek átlaga. (3)................. 
Az árindex értéke nem kisebb a legkisebb egyedi értékindexnél, és nem nagyobb a 
legnagyobbnál. (4)................. 
Az értékindex korlátai az egyedi értékindexek minimuma és maximuma. (5)................. 

Tipp: Idézze fel az egyedi indexek jelentését! 
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5. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- Lespeyres
- Paasche

Egészítse ki a mondatokat! 

A (1).................-féle árindex bázis időszaki értékadatokat használ súlyként. 
A (2).................-féle árindex tárgy időszaki értékadatokat használ súlyként. 
A (3).................-féle volumenindex tárgy időszaki értékadatokat használ súlyként. 
A (4).................-féle volumenindex bázis időszaki értékadatokat használ súlyként.
6. feladat - leírás
6.

Egy zöldséges bolt 2002. és 2003. évi értékesítési adatai: 
  

Termékcsoport 
2002. évi árbevétel (eFt) Árváltozás (2002=100,0%) Volumenváltozás 

(2002=100%) 

Zöldség 
Gyümölcs 
Italok 

620 
750 
360 

105,7 
136,2 
110,2 

96,4 
125,7 
104,1 

Összesen 1 730 ..... ..... 

          
1. Hány %-kal nőtt az árbevétel? 
2. Mekkora volt az átlagos árváltozás? 
3. Hány %-kal változott az eladott áru mennyisége? 

Megoldás

Megoldókulcs

1. 
feladat:

Értékindex - 

Értékindex - 

Bázis súlyozású volumenindex - 

Bázis súlyozású árindex - 

Tárgyi súlyozású árindex - 

Tárgyi súlyozású volumenindex - 
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2. 
feladat:

Értékindex harmonikus átlag forma - 

Volumenindex számtani átlag forma - 

Árindex számtani átlag forma - 

Volumenindex harmonikus átlag forma - 

Értékindex számtani átlag forma - 

Árindex harmonikus átlag forma - 

3. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - hamis
(4) - hamis

4. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - hamis
(5) - igaz

5. 
feladat:

(1) - Lespeyres
(2) - Paasche
(3) - Paasche
(4) - Lespeyres

6. 
feladat: ld. a feladatnál!

19. lecke. Aggregátumok összefüggései, keresztezett indexformulák 

1. Az aggregátumok ( ) különbségei közötti összefüggés 

Az aggregátumok hányadosaiból az indexeket lehetett meghatározni. Nemcsak a hányadosok, 
hanem az aggregátumok különbségeinek vizsgálata is jól hasznosítható a közgazdasági 
elemzésben. Ily módon az értékváltozás ( ) abszolút számokkal jellemezhető, s 
kimutatható, hogy az árak ( ), illetve a mennyiség változása ( ) erre milyen hatással 
voltak. 
A két időszak tényleges aggregátumának különbsége ( ) a tárgy és bázisidőszak 
összesített értékadatának különbsége: 
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E különbséget két tényező eredményezi: 

• a mennyiségek különbsége 
• az árak eltérése 

A volumenváltozásból adódó különbség megmutatja, hogy hány Ft-tal változott volna az érték, 
ha a változást csak a mennyiségek változása okozza. 

Különbségszámítás: 

bázis súlyozással:  

tárgyi súlyozással:  

Az árváltozásból adódó különbség megmutatja, hogy hány Ft-tal változott volna az érték, ha a 
változást csak az árak változása befolyásolja. 

Különbségszámítás: 

bázis súlyozással:  

tárgyi súlyozással:  

Ezen különbségek közti összefüggés: 

 

Például az utazási irodára vonatkozó adatok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utazási iroda bevétele a részvételi díjak növekedése miatt 28,129 M Ft-tal, a résztvevők 
számának növekedése miatt 25,64 M Ft-tal nőtt. A két tényező együttes hatása: az iroda 
bevétele összesen 53,769 M Ft-tal nőtt. 

2. Az indexek súlyozása 

Az indexek számításán belül a súly fogalmát két értelemben használjuk: 

Egyrészt a súly valamilyen értékadat:  
Másrészt az ár- és volumenindexek aggregát formáinál a súly az a tényező, amelynek a 
hatását kiküszöböltük, azaz az árindexnél a mennyiség ( ), a volumenindexnél az ár ( ) a 
súly. 
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Bázis és tárgyi súlyozású indexek eltérésének oka: 

Példa: 
Egy farmerüzlet forgalmára vonatkozó adatok: 

Termék 
Értékesített mennyiség Átlagár 

1994 

( ) 

1995 

( ) 

1994=100% 

 

1994 

( ) 

1995 

( ) 

1994=100% 

 

Nadrág 540 594 110 6 000 7 500 125,0 

Dzseki 180 189 105 8 000 9 000 112,5 

 

A forgalmazott termékek ára átlagosan 21,28%-kal nőtt. 

 

A két index (bázis- és tárgyi súlyozású árindex) számszerű eltérésének oka a súlyarányok 
eltérése. 
A mennyiségi arányok eltérését az egyedi volumenindexek alapján tudjuk vizsgálni. 
Azon termékeknél, melyeknél a , a termékek mennyiségi arány nő. 
Azon termékeknél, melyeknél a , a termékek mennyiségi aránya csökken. 

 

 

nadrág:  
dzseki:  

Tehát: 
a mennyiségi arányok (súlyarányok) eltolódtak a nagyobb egyedi árindexű nadrág felé. Emiatt 

a tárgyi súlyozású árindexben  a nagyobb egyedi árindexű nadrág nagyobb súlyarányt, a 
kisebb egyedi árindexű dzseki kisebb súlyarányt kapott, mint a bázis súlyozású árindexben, 
emiatt a tárgyi súlyozású árindex nagyobb, mint a bázis súlyozású. 

Általánosan: 

• Ha az átlagosnál kisebb -hez átlagosnál kisebb , ill. az átlagosnál nagyobb -hez 
átlagosnál nagyobb  tartozik, akkor a tárgyi súlyozású indexek nagyobbak, mint a 
bázis súlyozásúak. 

 és  
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• Ha az átlagosnál kisebb -hez átlagosnál nagyobb , ill. az átlagosnál nagyobb -
hez átlagosnál kisebb iq tartozik, akkor a bázis súlyozású indexek a nagyobbak. 

 és  

• Ha az -k vagy az -k azonosak, akkor a bázis és tárgyi súlyozású indexek is 
megegyeznek. 

 és  

Termék  
(%)    

A 120 107 114 110 

B 128 115 105 110 

3. Keresztezett indexformulák 

Már volt róla szó, hogy mindkét súlyozású index elfogadható, egyaránt jól jellemzi az ár- illetve 
a volumenváltozást, bár mindkettő meghatározott feltételezéssel él. (Tárgyidőszakban is 
bázisidőszaki árak, vagy bázisidőszakban is tárgyidőszaki árak.) Abban az esetben, ha a két 
index értéke közötti eltérés nem nagymértékű, elegendő csak az egyik alkalmazása. Nagyobb 
különbség esetén azonban célszerű a két alapforma eredményét átlagolni. Az átlagolással ún. 
keresztezett indexformulák képezhetők. A gyakorlatban legtöbbször a Fisher-féle 
keresztezett formula kerül kiszámításra a kétféle súlyozású index mértani átlagaként. 
Keresztezett indexformulákat akkor alkalmazunk tehát, ha a bázis és tárgyi súlyozású ár- és 
volumenindexek között nagy különbség van. 

Fischer féle ár- és volumenindexek: 
A bázis és tárgyi súlyozású ár- és volumenindexek mértani átlaga. 
Jele: 

  

 

 

Például a farmerüzletnél: 

 

 

A farmerüzlet által értékesített termékek ára átlagosan 21,21%-kal, a mennyisége átlagosan 
8,51%-kal nőtt.

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 59.e; 60.d; 
61.cde; 62.b; 63.b; 64.cde; 65. feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a 
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példatárban.

19. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

 az árbevétel változását mutatja a vizsgált mértékegységben. (1)................. 
 negatív előjelű nem lehet. (2)................. 
 pozitív értéke az árak növekedésének mértékét mutatja. (3)................. 
 az árak és az értékesített mennyiség együttes hatásának következménye. (4)................. 

Tipp: Idézze fel az aggregátumok különbségeiről tanultakat! 
2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

 és  az eladott mennyiség változását adja meg a vizsgált mértékegységben. 
(1)................. 

 és  az árbevétel változásának azt a részét adja meg a vizsgált mértékegységben, amit 
az eladott mennyiség változása okozott. (2)................. 

 és  mindig azonos előjelűek. (3)................. 

 és  ugyanazt az értéket adják. (4).................
3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

 és  az árak változásának hatására bekövetkezett árbevétel változását adják meg az 
adott mértékegységben. (1)................. 

 és  megadják, hogy az árak átlagosan mennyivel változtak bázisról tárgyidőszakra. 
(2)................. 

 és  pozitív értékei azt jelzik, hogy az árak növekedése miatt nőtt az árbevétel. 
(3)................. 

 és  előjele összefügg az árindexek értékével. (4)................. 
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 és  negatív értékei esetén az árindexek 100%-nál nagyobbak. (5).................
4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B
- C

Párosítsa a különböző súlyozású indexeket a jellemzőikkel! 

A - akkor a tárgyi súlyozású indexek nagyobbak, mint a bázis súlyozásúak, azaz  és 

 

B - akkor a bázis és tárgyi súlyozású indexek is megegyeznek, azaz  és  

C - akkor a bázis súlyozású indexek a nagyobbak, azaz  és  

Ha az átlagosnál kisebb -hez átlagosnál kisebb , ill. az átlagosnál nagyobb -hez 
átlagosnál nagyon  tartozik, (1)................. 
Ha az -k vagy az -k azonosak, (2)................. 
Ha az átlagosnál kisebb -hez átlagosnál nagyobb , ill. az átlagosnál nagyobb -hez 
átlagosnál kisebb  tartozik, (3)................. 

Tipp: Idézze fel az indexek eltérő súlyozásának összehasonlításánál tanultakat! 
5. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

A keresztezett indexformulákat akkor használjuk, ha a különböző súlyú indexek eltérése nagy. 
(1)................. 
A Fischer-féle árindex a bázis- és tárgyi súlyozású volumenindex mértani átlaga. (2)................. 

A Fischer-féle volumenindex értékhatárai a bázis és tárgyi súlyú volumenindexek. 
(3)................. 
A Fischer-féle árindex a bázis és tárgyi súlyozási árindex számtani átlaga. (4).................
6. feladat - leírás

6.

Egy vállalat 3 termékére vonatkozó adatok: 

Termék 
Termelési érték (e Ft) Volumenváltozás 

(2002=100%) 
2003-ban 2002-ben 

A 
B 
C 

800 
960 
900 

700 
850 
910 

128 
115 
100 

Összesen 2 660 2 460 
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1. Határozza meg a termelés értékindexét! 
2. Számítsa ki mindkét súlyozással az ár- és volumenindexeket! 
3. Mennyivel változott a termelési érték a volumenváltozásnak köszönhetően? 
4. Mennyivel változott a termelési érték az árváltozásnak köszönhetően? 
5. Határozza meg és értelmezze a Fisher-féle volumenindexet! 

Megoldás 

Megoldókulcs

1. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - hamis
(4) - igaz

2. 
feladat:

(1) - hamis
(2) - igaz
(3) - igaz
(4) - hamis

3. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - igaz
(5) - hamis

4. 
feladat:

(1) - A
(2) - B
(3) - C

5. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - hamis

6. 
feladat: ld. a feladatnál!

20. lecke. Indexsorok 

1. Indexsorok 

Ha kettőnél több időszak adata alapján vizsgáljuk az érték-, ár- vagy volumenváltozást, 
indexsorokat kapunk.
Attól függően, hogy minek a változását tükrözik, megkülönböztetünk: 

• értékindexsorokat 
• árindexsorokat 
• volumenindexsorokat. 

Az időszakok összehasonlítási rendje szerint: 

• Bázisindexsorok: az érték-, ár- vagy volumenváltozást egy bázisul választott 
időszakhoz képest mutatják. 

• Láncindexsorok: az érték-, ár- vagy volumenváltozást az előző időszakhoz képest 
mutatják (mint a láncviszonyszámok). 

Közöttük ugyanolyan számszerű összefüggés van, mint a bázis- és láncviszonyszámok között. 

Az ár- és volumenindexsorok esetén a súlyozás módja szerint: 
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• Állandó súlyozású: az indexsor minden tagjában ugyanazon időszak adata a súly. 
• Változó súlyozású: az indexsor minden tagjában más és más időszak adata a súly. 

• bázis súlyozású (Laspeyres) 
• tárgyi súlyozású (Paasche) 

A különböző indexsorok más-más előnyökkel és hátrányokkal rendelkeznek. 
Az állandó súlyozású indexsor számítása egyszerűbb, s amennyiben a legelső időszak 
mennyiségi, illetve áradata a súlyszám, az indexsor egymást követő tagjait folyamatosan meg 
lehet határozni. Problémát a súlyok elavulása okoz, az, hogy a súly-arányok eltolódnak a 
tényleges arányoktól. Ennek oka, hogy hosszabb időszak alatt az első időszak arányai 
negymértékben megváltozhatnak, és a termékcserélődés következtében jelentősen szűkülhet 
az összehasonlítható termékek köre is. 

A változó súlyozású indexsor számítása bonyolultabb, de a súlyarányok jól követik a 
változásokat. 
A változó súlyozást elsősorban a láncindexeknél használják. 

Az állandó és a változó súlyozás előnyeinek összekapcsolására a gyakorlatban a kétféle 
súlyozást általában kombináltan alkalmazzák, ún. szakaszosan állandó súlyú indexsort 
számolnak. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos időszakra (általában 5-10 év) a súlyadatokat 
rögzítik, majd az időszak eltelte után megváltoztatják, felfrissítik azokat. A különböző 
periódusok indexeit pedig láncszerűen kapcsolják össze. 

2. Érték indexsor 

Bázis érték indexsor: 

; ; ;...........;  

Lánc érték indexsor: 

-; ; ;...........;  

3. Volumen indexsorok 

3.1 Állandó súlyú (pl.: 0 időszak árai) 

Bázis volumen indexsor: 

; ;  ;...........;  

Lánc volumen indexsor: 
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-; ;  ;...........;  

3.2 Változó súlyú bázis volumen indexsorok 

Laspeyres: 

; ;  ;...........;  

Paasche: 

; ;  ;...........;  

3.3 Változó súlyú lánc volumen indexsorok 

Laspeyres: 

-; ;  ;...........;  

Paasche: 

-; ; ;...........;  

4. Ár indexsorok 

4.1 Állandó súlyú (pl.: 0 időszak mennyiségi adatai) 

Bázis ár indexsor: 

; ; ;...........;  

Lánc ár indexsor: 

-; ; ;...........;  

4.2 Változó súlyú bázis ár indexsorok 

Laspeyres: 
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; ;  ;...........;  

Paasche: 

; ;  ;...........;  

4.3 Változó súlyú lánc ár indexsorok 

Laspeyres: 

-; ;  ;...........;  

Paasche: 

-; ; ;...........;  

1. példa: 
Egy borászattal foglalkozó GT borszőlő felvásárlásairól a következő adatok állnak 
rendelkezésre: 

Év 
Felvásárolt mennyiség(t) Felvásárlási ár (e Ft/t) 

Ezerjó Olasz rizling Rizlingszilváni Ezerjó Olasz rizling Rizlingszilváni 

2000. 12 14 10 28 24 15 

2001. 14 16 11 32 30 17 

2002. 18 19 13 34 36 20 

2003. 21 20 15 36 42 24 

a. Írja fel a bázis érték indexsor tagjait! 
b. Írja fel az állandó súlyozású lánc volumen indexsor tagjait! 

Megoldás: 

2. példa: 
Egy panzió bevételének alakulása különböző évi árakon számítva 1000 Ft-ban: 

Az alábbi évek 
bevétele 

1992 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

1992  1230 1500 1880 2400 
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1993  1350 1560 1951 2610 

1994  1380 1575 2100 2700 

1995  1500 1770 2175 2850 

Állandó súlyozású bázis volumen indexsor: 

1992 1993 1994 1995 

     

100% 
   

100% 109,8% 112,2% 121,9% 

112,2% jelentése: 1992-ről 1994-re 1992-es évi árakon az eladott mennyiség átlagosan 
12,2%-kal nőtt. 

Laspeyres súlyozású lánc volumen indexsor: 

1992 1993 1994 1995 

- 

   

- 
   

- 109,8% 101,0% 103,0% 

Paasche súlyozású lánc árindexsor: 

1992 1993 1994 1995 

- 

   

- 
   

- 115,5% 133,3% 131,0% 

131,0% jelentése: 1994-ről 1995-re 1995 évi volumenen az árak átlagosan 31%-kal nőttek. 

Lánc értékindexsor: 

1992 1993 1994 1995 
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- 

   

- 
   

- 126,8% 134,6% 135,7% 

135,7% jelentése: 1994-ről 1995-re a forgalom átlagosan 35,7%-kal nőtt.

Az anyaghoz kapcsolódóan oldja meg a Statisztika példatár I.-ben található 66.; 67.; 68.; 69. 
feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

20. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa az indexsorokat a képletükkel! 

A - Bázis érték indexsor: 
B - Lánc érték indexsor: 

1. -; ; ; .......... ;  (1).................

2. 100%; ; ; ....... ;  (2).................

Tipp: Idézze fel az érték indexsorok típusait! 
2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa az indexsorokat a képletükkel! 

A - Állandó súlyú (pl.: 0 időszak árai) bázis volumen indexsor: 
B - Állandó súlyú (pl.: 0 időszak árai) lánc volumen indexsor: 

1. -; ; ; .......... ;  (1).................
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2. 100%; ; ; ....... ;  (2).................

Tipp: Idézze fel az állandó súlyú volumen indexsorok típusait!
3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B
- C
- D

Párosítsa az indexsorokat a képletükkel! 

A - Változó súlyú bázis ár indexsor Laspeyres-formulával 
B - Változó súlyú bázis ár indexsor Paasche-formulával 
C - Változó súlyú lánc ár indexsorok Laspeyres-formulával 
D - Változó súlyú lánc ár indexsorok Paasche-formulával 

1. 100%; ; ; ....... ;  (1).................

2. 100%; ; ; ....... ;  (2).................

3. -; ; ; .......... ;  (3).................

4. -; ; ; .......... ;  (4).................

Tipp: Idézze fel a változó súlyú ár indexsorok típusait!
4. feladat - leírás
4.

Egy külkereskedelmi vállalatnál a kávé, tea, kakaó és fűszer behozatala (az i-edik év 
mennyiségei a j-edik év árain, millió Ft-ban): 

 
2000. 2001. 2002. 2003. 

2000. 4 422 4 562 5 122 5 812 

2001. 4 438 4 620 5 380 5 986 

2002. 4 465 4 725 5 435 6 120 

2003. 4 512 4 990 5 725 6 350 

Számítsa ki és értelmezze: 
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1. A lánc értékindexsor tagjait! 
2. A bázis értékindexsor tagjait! 
3. A változó súlyozású lánc volumenindexsor tagjait Paashe-formula szerint! 
4. A változó súlyozású lánc árindexsor tagjait Laspeyres-formula szerint! 
5. Az állandó súlyozású (2000-es) bázis volumenindexsor tagjait! 
6. Az állandó súlyozású (2000-es) bázis árindexsor tagjait! 

Megoldás 

Megoldókulcs
1. 
feladat:

(1) - B
(2) - A

2. 
feladat:

(1) - B
(2) - A

3. 
feladat:

(1) - A
(2) - B
(3) - C
(4) - D

4. 
feladat: ld. a feladatnál!

Kurzuszáró feladatsor

1. feladat - egyszeres választás
Számítsa ki az alábbi adatok számtani átlagát! 

4, 4, 3, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 5 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 3,9
( ) 3,5
( ) 5
( ) 3,8
( ) 4
( ) 3,3
( ) 2
( ) 3,7

2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- kisebb
- nagyobb

Egészítse ki a mondatot a következő lehetőségek közül a megfelelővel! 

A kumulált gyakoriság megadja, hogy az adott osztály (1)................. határával megegyező 
vagy annál (2)................. ismérvérték hányszor fordul elő.
3. feladat - többszörös választás
Határozza meg és értelmezze a középértékeket (átlag, módusz, meidán)! 

Létszámadatok (fő): 50, 60, 70, 70, 80, 90, 100

Több helyes válasz is lehetséges: 

[  ] 50
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[  ] 100
[  ] 80
[  ] 74
[  ] 90
[  ] 70
[  ] 60

4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- bázis viszonyszám
- láncviszonyszám

Párosítsa a dinamikus viszonyszámok fajtáit a jellemzőikkel! 

1. Az idősor adatainak a közvetlenül megelőző időpont vagy időszak adatához viszonyított 
arányát fejezi ki. (1)................. 
2. Az idősor adatainak a bázisul választott időpont vagy időszak adatához viszonyított arányát 
fejezi ki. (2).................
5. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Állapítsa meg, hogy igazak-e az alábbi állítások! 

A fejlődés átlagos üteme a vizsgált adatok mértékegységében fejezik ki a változást. 
(1)................. 
Az átlagos változás mutatói csak növekedést vagy csökkenést fejezhetnek ki. (2)................. 
Pozitív  átlagos növekedést fejez ki. (3)................. 
Pozitív  csak átlagos növekedést fejezhet ki. (4)................. 
-ot százalékban értelmezzük. (5)................. 

Negatív  csökkenést fejez ki. (6)................. 
0 és 1 közötti  csökkenést fejez ki. (7).................
6. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

A szerkezet dinamikai vizsgálata a sokaság összetételében bekövetkezett változást vizsgálja 
az idő függvényében. (1)................. 
Az osztott oszlopdiagram nem alkalmas az összetételben bekövetkezett változás 
kimutatására. (2)................. 
Az összetett viszonyszám értéke meghaladhatja a legnagyobb részviszonyszám értékét. 
(3)................. 
Az összetett viszonyszám értékét korlátok közé lehet szorítani. (4).................
7. feladat - egyszeres választás
Jellemezze a kapcsolat szorosságát a megadott érték alapján! 
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Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) szoros kapcsolat
( ) laza kapcsolat

8. feladat - egyszeres választás
Jellemezze a vegyes kapcsolat szorosságát a megadott mutató alapján! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A minőségi ismérv 65%-ban magyarázza a mennyiségi ismérv szóródását.
( ) A mennyiségi ismérv 65%-ban magyarázza a minőségi ismérv szóródását.
( ) A mennyiségi ismérv 35%-ban magyarázza a minőségi ismérv szóródását.
( ) A minőségi ismérv 35%-ban magyarázza a mennyiségi ismérv szóródását.

9. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

Egy tröszt három vállalatánál vizsgálták az 1 főre jutó termelési érték alakulását. A 
vizsgálatból az alábbi adatok állnak rendelkezésre: 

A vállalatnál az index 100% 
B vállalatnál az index 108% 
C vállalatnál az index 114% 

Tröszt: 118% 

A trösztnél az 1 főre jutó termelési érték átlagosan 18 %-kal nőtt. (1)................. 
A részátlag-index 100-114 % között van. (2)................. 
A bázisidőszakról a tárgyidőszakra nem változtak a létszámarányok. (3)................. 
A létszámarányok eltolódtak a magasabb termelékenységgel dolgozó vállalat (vállalatok) felé. 
(4).................
10. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- jobb oldali
- bal oldali

Egészítse ki a mondatot a mutató jelentésének megfelelően! 

 

Az adatok eloszlása (1)................., (2)................. aszimmetriát mutat.
11. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- Paasche
- Lespeyres

Egészítse ki a mondatokat! 
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1. A (1).................-féle árindex bázis időszaki értékadatokat használ súlyként. 
2. A (2).................-féle árindex tárgy időszaki értékadatokat használ súlyként. 
3. A (3).................-féle volumenindex tárgy időszaki értékadatokat használ súlyként. 
4. A (4).................-féle volumenindex bázis időszaki értékadatokat használ súlyként.
12. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

 és  az árak változásának hatására bekövetkezett árbevétel változását adják meg az 
adott mértékegységben. (1)................. 

 és  megadják, hogy az árak átlagosan mennyivel változtak bázisról tárgyidőszakra. 
(2)................. 

 és  pozitív értékei azt jelzik, hogy az árak növekedése miatt nőtt az árbevétel. 
(3)................. 

 és  előjele összefügg az árindexek értékével. (4)................. 

 és  negatív értékei esetén az árindexek 100%-nál nagyobbak. (5).................
13. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

A lánc értékindex sor tagjai az árbevétel változásait fejezik ki %-ban az előző időszakokhoz 
képest. (1)................. 
A bázis árindexsor tagjai az árak változását fejezik ki az előző időszakhoz képest. 
(2)................. 
A bázis volumenindex sor tagjai az eladott mennyiség változását fejezik ki a bázis időszakhoz 
képest. (3)................. 
Állandó súlyú árindexsor esetén állandó árakkal dolgozunk. (4)................. 
Állandó súlyú volumenindex sor esetén állandó árakkal dolgozunk. (5).................
14. feladat - párosítás
Párosítsa az indexeket! 

Egy vállalatnál a szellemi és fizikai foglalkozású dolgozók átlagkeresete egyaránt 15 %-kal 
nőtt, ugyanakkor az összes dolgozók (fizikai+szellemi foglalkozásúak, más kategória nincs) 
átlagkeresete 18 %-kal nőtt 1995-ről 1996-ra. 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
         
 118%

         
 102,6%

         
 115%

15. feladat - feleletválasztás
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Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

Az egyedi árindex az árak együttes átlagos változását fejezi ki. (1)................. 
A volumenindex az érték átlagos változását mutatja. (2)................. 
Az indexeket %-ban értelmezzük. (3)................. 
Az értékindex az ár- és volumenindex összege. (4)................. 
Az egyedi indexek termékenként fejezik ki a változásokat. (5)................. 
Az indexek tárgyidőszakról bázisidőszakra adják meg a változásokat. (6).................
16. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- A
- B

Párosítsa a koncentráció erősségét a mutatók értékének megfelelően! 

A - K=0,3 
B - K=0,8 

1. Erős koncentráció (1)................. 
2. Gyenge koncentráció (2).................
17. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

=0,95 azt jelenti, hogy az értékesített volumen 5 %-kal csökkent bázisról tárgyévre. 
(1)................. 

=0,95 azt jelenti, hogy az értékesített volumen 0,5 %-kal csökkent bázisról tárgyévre. 
(2)................. 

=0,95 azt jelenti, hogy az értékesített volumen 0,95 %-kal csökkent bázisról tárgyévre. 
(3)................. 

=0,95 azt jelenti, hogy az értékesített volumen 0,95 %-kal nőtt bázisról tárgyévre. 
(4)................. 

=0,95 azt jelenti, hogy az árbevétel 5 %-kal csökkent bázisról tárgyévre. (5)................. 
=0,95 azt jelenti, hogy az árbevétel 0,5 %-kal csökkent bázisról tárgyévre. (6)................. 
 =0,95 azt jelenti, hogy az árbevétel 0,95 %-kal csökkent bázisról tárgyévre. (7)................. 
=0,95 azt jelenti, hogy az forgalom 0,95 %-kal nőtt bázisról tárgyévre. (8).................

18. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- igaz
- hamis

Ellenőrizze az állítások helyességét! 

Az indexek átlag formái az egyedi indexek felhasználásával adódnak. (1)................. 

Statisztika 1. 149  Kodolányi János Főiskola



Az értékindex az egyedei árindexek átlaga. (2)................. 
A volumenindex az egyedi volumenindexek átlaga. (3)................. 
Az árindex értéke nem kisebb a legkisebb egyedi értékindexnél, és nem nagyobb a 
legnagyobbnál. (4)................. 
Az értékindex korlátai az egyedi értékindexek minimuma és maximuma. (5).................
Megoldókulcs
1. feladat: 3,7

2. feladat: (1) - felső
(2) - kisebb

3. feladat: 70
74

4. feladat: (1) - láncviszonyszám
(2) - bázis viszonyszám

5. feladat:

(1) - hamis
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - hamis
(5) - igaz
(6) - hamis
(7) - igaz

6. feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - hamis
(4) - igaz

7. feladat: szoros kapcsolat

8. feladat: A minőségi ismérv 65%-ban magyarázza a mennyiségi ismérv szóródását.

9. feladat:

(1) - igaz
(2) - igaz
(3) - hamis
(4) - igaz

10. 
feladat:

(1) - erős
(2) - jobb oldali

11. 
feladat:

(1) - Lespeyres
(2) - Paasche
(3) - Paasche
(4) - Lespeyres

12. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - igaz
(5) - hamis

13. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - hamis
(5) - igaz

14. 
feladat:

118% - 

115% - 

102,6% - 

15. 
feladat:

(1) - hamis
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - hamis
(5) - igaz
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(6) - hamis

16. 
feladat:

(1) - B
(2) - A

17. 
feladat:

(1) - hamis
(2) - hamis
(3) - hamis
(4) - hamis
(5) - igaz
(6) - hamis
(7) - hamis
(8) - hamis

18. 
feladat:

(1) - igaz
(2) - hamis
(3) - igaz
(4) - hamis
(5) - igaz

Beküldendő feladatról 

1. A beküldendő feladat tartalma és külső alakja

• A beküldendő feladat kizárólag számítógéppel, MS Word-ben készülhet. A matematikai 
képleteknél alkalmazza az egyenletszerkesztőt.

• A megoldás legyen részletes!

• Hivatkozzon a definíciókra ill. az alkalmazott tételekre!

• Írja le a megoldás minden lépését!

• A megoldás végén szövegesen is értelmezze, vagy foglalja össze a kapott 
végeredményt.

A beküldött feladaton szerepeljenek az alábbiak: 

• A hallgató neve és Neptun-kódja

• Tagozat, szak, évfolyam, oktatás helye (Bp., Szfvár, Orosháza)

• A tárgy neve

• A tantárgy tutorának neve

2. A feladat leadásának határideje

• A félév során egy alkalommal kell beadni megoldást. A határidő a feladatsoron 
megtalálhatók.

• A dolgozatot a tantárgyhoz kapcsolódó E-portfólió mappába töltse fel. A feltöltött fájl 
neve legyen az Ön neve. Részletes technikai ismertetőt a portfólió használatáról itt 
talál. 
A tutor a feladat értékelését is ebbe a mappába tölti fel.

3. A határidőig beadott feladat értékelése

A beadandó feladatsorral 25 pont érhető el. Ehhez hozzáadódik az írásbeli vizsgán 
szerezett, maximum 100 pont.
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Így összesen 125 pont szerezhető, amely alapján vizsga értékelése: 

• 0 - 49 pont elégtelen

• 50 - 62 pont elégséges

• 63 - 75 pont közepes

• 76 - 88 pont jó

• 89 - 125 pont jeles 

Beküldendő feladatsor

Beadási határidő: 2009. május 4. 24 óra

A feladat elkészítéséhez a VI. fejezet 20. leckéig szükséges elsajátítani az anyagot!

A beküldött fájl neve: az Ön neve.doc legyen

1. feladat (6 pont)

Munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása:

Iskolai végzettség 
Munkanélküliek
száma 2007-ben

(e fő) 
Változás 2008-ra

(%) 

Nincs    5,6 + 5,0 

8 általános   24,2 + 10,3  

Középiskola   78,2 + 4,7 

Felsőfokú     2,0 - 0,6 

Összesen: 110,0 

Hány %-kal változott a munkanélküliek száma?

2. feladat (6 pont)

Egy utazási iroda által szervezett utak részvételi díjai (e Ft-ban):
42,1   59,7     66,7    58,6    49,3    56,3    49,5    55,3
62,1   53,2     42,1    52,2    50,1    67,5    47,2    56,6

a) Számítsa ki és értelmezze a szórást és a relatív szórást!

b) Határozza meg és értelmezze a részvételi díjak mediánját és kvartiliseit!

3. feladat (7 pont)

Szabadság kivételének módját vizsgáltak:
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Jövedelem 

A szabadságot 

?: egyszerre 2 hetet egyszerre elaprózva 

veszi igénybe 

alacsony 80 27 23 130 

közepes 12 30 20 62 

magas 10 35 93 138 

Összesen: 102 92 136 330 

Milyen szoros a kapcsolat a jövedelem és a szabadság kivételének szokása között?

4. feladat (6 pont)

Egy városban a helyi VOLÁN vállalat által értékesített havi buszbérleteire vonatkozó adatok:

Bérlet 

Eladott bérletek 
száma (db) 

Eladási ár 
(Ft/db) 

2007. 2008. 2007. 2008. 

Tanuló és 
nyugdíjas 6100 6180 920 1060 

Általános 7200 7350 3000 3250 

a) Számítsa ki az értékesítés volumenének alakulását!

b) Számítsa ki az árbevétel alakulását %-ban!

c) Számítsa ki az átlagos árváltozást! 

Felhasznált irodalom 

• Statisztika I., Szerkesztette: Kontó Gizella, KJF, 2002. 
• Statisztika I. Példatár, Szerk.: Kovács Géza, KJF, 2002. 
• Kontó Gizella: Képletgyűjtemény és eloszlási táblázatok statisztika tárgyból, Kodolányi 

János Főiskola, 2001. 
• Általános statisztika I., Szerkesztette: Korpás Attiláné dr., Nemzeti Tankönyvkiadó 
• Általános statisztika I. Példatár, Szerk.:Tóth Mártonné dr., Pénzügyi és Számv. Főisk. 
• Roncsekné Kontó Gizella: Képletgyűjtemény és eloszlási táblázatok statisztika tárgyból. 

Kodolányi János Főiskola, 2001. 

© Kodolányi János Főiskola
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