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ELŐSZÓ 

 

A különböző szakmai könyveket olvasva azt tapasztalhatjuk, hogy a felsőoktatásban szükséges 

számításokat, a jelenkor számítógépes ismereteit nem tartalmazzák a zömében ’80-’90-es 

években íródott Statisztika jegyzetek.  

Ezen gyakorlati jegyzet elkészítésével célom az volt, hogy az alapstatisztikai ismereteket az 

egyetemi hallgatók könnyebben el tudják sajátítani. A jegyzet segítséget nyújt a gyakorlati 

példák könnyebb megoldásában, azonban az elméleti anyagokat nem pótolja a sikeres 

témakörök megértéséhez. A jegyzet áttanulmányozása mellett kérem, hogy fordítsanak 

figyelmet az elméleti anyagok elsajátítására is. A témakörök elméleti anyagának megértéséhez 

a Huzsvai László szerkesztésében elkészített „STATISZTIKA Gazdaságelemzők részére Excel 

és R alkalmazások” (ISBN 978-963-08-5016-2, Seneca Books Kiadó, 2002) című jegyzetet 

ajánlom. Ezen jegyzetben részletes leírást kapunk az adatbázisok felépítéséről, a 

viszonyszámokról, a középértékekről, a szóródási mutatókról, az indexekről, illetve a 

hipotézisvizsgálatról.  

Ezen gyakorlati jegyzetet a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán folyó Gazdálkodási 

és menedzsment-, a Kereskedelem és marketing-, a Nemzetközi gazdálkodási-, a Pénzügy és 

számvitel-, valamit a Turizmus-vendéglátás alap szakos hallgatóknak ajánlom a Statisztika I. 

tárgy gyakorlati elsajátításához.  

Célom, hogy a jövőben ezen jegyzet 2. kötetét is elkészítsem (Közgazdász hallgatók gyakorlati 

jegyzete Statisztikából (II.) címmel), melyben részletes leírással szolgálok a 

hipotézisvizsgálatról, a varianciaanalízisről, az összefüggésvizsgálatokról, illetve a különböző 

regressziós számításokról.  

 

 

Dr. habil. Csipkés Margit 

 

 

 

 

 

 

 

2020
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1. Az adatbázis felépítése 

A gyakorlati óra keretein belül egy adatbázist fogunk használni, mely alkalmas a különböző 

alap (leíró statisztikai) statisztikai mutatók elkészítésére. Az adatbázis tartalma egy 847 sorból 

és 8 oszlopból álló adathalmaz, melyben soronként egy adott régióra, egy adott termékre és egy 

adott évre vonatkozóan láthatóak a forgalom (kg/év), a terv forgalom (kg/év), az ár (Ft/kg) és 

az önköltség (Ft/kg) értékek. 

 

Az adatbázisban különböző ismérvek szerepelnek, melyek a következők (1. ábra: Az adatbázis 

felépítése):  

- AZ: A sorok egyedi azonosítására szolgál. A sorszámok számok formájában vannak, de 

ezekkel matematikai műveleteket nem lehet végezni, így ezek a szöveges formátumú 

állományt fogják erősíteni. Ezen adatot nominális típusú változónak kezeljük. Az 

adatbázisban 847 sor adat szerepel. 

- ÉV: Az adatbázisban 2000-től 2010-ig szerepelnek az évek. Ezek lesznek az időbeli 

ismérvek. Az évek számok formájában vannak meghatározva, ezekkel matematikai 

műveletek végezhetők (kivonás, összeadás), azonban ezt mi a számolások alkalmával 

nem fogjuk használni. Ezen ismérvet mi csoportképző ismérvként fogjuk kezelni.   

- RÉGIÓ: Magyarország 7 régiója található itt felsorolva (Dél-Alföld, Észak-Alföld, 

Közép-Magyarország, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-

Dunántúl). Ezeket fogjuk térbeli (területi) ismérveknek hívni.  

- ÁRUCIKK: Ebben 11 termék kerül bemutatásra (banán, császárszalonna, csirkemell, 

kaliforniai paprika, kenyér, marhahús, őrölt kávé, paradicsom, sertéscomb, 

szendvicssonka, trappista sajt). Ezeket a tárgyi ismérvek kategóriájába fogjuk sorolni.   

- FORGALOM: Ez már számszerűen van megadva, így ezeket a mennyiségi ismérvek 

kategóriájába soroljuk. Az adott érték egy adott területi egységre, egy adott évben 

teljesített tényleges forgalom értékét mutatja az adott árucikknek. Mértékegysége kg/év. 

- ÁR: Számszerűen van megadva az értéke, így ezeket is a mennyiségi ismérvek 

kategóriájába soroljuk. Az adott érték egy adott területi egységre, egy adott évben, egy 

adott terméknek az árát mutatja. Mértékegysége kg/év. 

- ÖNKÖLTSÉG: Számok formájában van megadva az értéke, így ezeket is a mennyiségi 

ismérvek kategóriájába soroljuk. Az adott érték egy adott területi egységre, egy adott 

évben, egy adott terméknek az önköltségi értékét mutatja. Mértékegysége kg/év. 

- TERV_FORGALOM: Ez is számszerűen van megadva, ezeket is mennyiségi ismérvek 

kategóriájába soroljuk. Az adott érték egy adott területi egységre, egy adott évben 
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tervezett forgalom értékét mutatja egy adott terméknek.  Mértékegysége kg/év. 

 

 
1. ábra: Az adatbázis felépítése 

 

 

2. A kimutatás készítése a kimutatásvarázsló segítségével 

Az adatok könnyebb kezelhetősége érdekében az elemzéshez a BESZÚRÁS menü 

KIMUTATÁS almenüjét használjuk, ahol a „Kimutatás létrehozása” panel állítható be (2. ábra: 

A kimutatás létrehozás panel beállítási lehetőségei).  

 
2. ábra: A kimutatás létrehozás panel beállítási lehetőségei 

 

A panel első részében ki kell választani a táblázat vagy tartomány értékét. Ha az adatbázisból 

indítjuk el a kimutatás elkészítését, akkor automatikusan kijelöli az adatokat a rendszer (de 
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akkor is érdemes megnézni, hogy mindent kijelölt-e). Ha nem az adatbázisból indítjuk el a 

kimutatás készítését, akkor ide nekünk kell kijelölni a vizsgálandó értékeket. 

A következő lépésben kell beállítani a kimutatás helyét, ahova szeretnénk elhelyezni a 

kimutatást. Itt lehet választani az „Új munkalapra” és a „Létező munkalapra” kifejezések közül. 

Az „Új munkalapra” kifejezésnél a meglévő munkafüzetlap elé („Munka1”, „Munka2”, stb. 

kifejezéssel) készíti el a kimutatás alapját tartalmazó munkafüzetlapot. Egy Létező munkalapra 

kifejezésnél egy teljesen új munkafüzetet nyit meg az Excel és a Munka1 munkafüzetbe helyezi 

el a kimutatást. Ha készen vagyunk, lehet az OK gombra kattintani.  

 

 
3. A kimutatás beállítási lehetőségei 

A kimutatás létrehozásának a beállításait a 3. ábra: A kimutatás létrehozás beállítása az 

adatbázisra rész mutatja. Miután a beállításokat elkészítettük egy munkalapra kerül az üres 

kimutatásunk (4. ábra: A kimutatás alapsémája). 

 
3. ábra: A kimutatás létrehozás beállítása az adatbázisra 

 

Az alap kimutatásnak négy része van: Jelentésszűrő, Oszlop, Sor, Adat.  

A Jelentésszűrőbe, az Oszlopba és a Sorba csak szöveges formátumokat lehet elhelyezni, mivel 

így lehet külön csoportokat kialakítani majd (Sorszám, Év, Régió, Árucikk).  

Az Adat mezőbe csak számformátumokat lehet elhelyezni, melyeknél értelmezhető a 

matematikai műveletek legalább egyike (Forgalom, Ár, Önköltség, Terv_Forgalom).  

A Jelentésszűrőben olyan csoportokat kell elhelyezni, amiből egy csoportot szeretnénk csak 

vizsgálni majd a későbbiekben. A leszűrést csak akkor tudjuk elvégezni, ha az adott csoportot 

a kimutatásba elhelyeztünk már (nyíl a csoport mellett).  
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4. ábra: A kimutatás alapsémája 

 

A Sor és az Oszlop részbe is lehet csoportokat szűrni. Az Érték mezőbe csak számokat lehet 

elhelyezni, itt külön szűrésre nincs lehetőség.  

 

Abban az esetben, ha a kimutatást el szeretnénk készíteni, akkor két részt is lehet használni. Az 

egyik rész egy üres séma a kimutatásra, mely az 5. ábra: A kimutatás elkészítéséhez szükséges 

részek bal oldalán található. A másik rész ugyanezen ábra jobb alsó részén lévő táblázatszerű 

felépítés. A kimutatás összeállításakor bármelyik használható.  

 

 
5. ábra: A kimutatás elkészítéséhez szükséges részek 
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Gyakorlásként állítsunk össze egy kimutatást.  

- Jelentésszűrő: Év 

- Sor: Árucikkek 

- Oszlop: Régiók 

- Érték: Forgalom (kg/év) 

 

A kimutatás összeállítását a 6. ábra: Az összeállított kimutatás felépítése mutatja. 

Természetesen mikor összeállítjuk a kimutatást, akkor először nem fogjuk az összes adatot 

látni, de minden kimutatás összeállításánál törekedni kel, arra, hogy az adatok egy képernyő 

nagyságra kiférjenek. A szűrést követően már sokkal kisebb lesz a kimutatásunk.  

 

 
6. ábra: Az összeállított kimutatás felépítése 

 

A Régió mellet található egy lefele nyíl. Ezzel lehet a szűrést megoldani az oszlop mező 

esetében. Szűrjük le az adatbázist az Észak-Alföld régió részre. A kapott eredmény a 7. ábra: 

Az észak-alföldi régió leszűrt adatbázisa részben található meg. Látható, hogy egyre jobban 

áttekinthetőbb az adatbázisunk.  

A banán esetén az észak-alföldi régiónál látható 45 935 érték jelentése, hogy 2000-től 2010-ig 

az észak-alföldi régióban a banán forgalma 45 935 kg volt. Mivel a kimutatásban nincs több 

oszlop, így ebben az esetben a Végösszeg oszlop értéke megegyezik a vizsgált oszlop 

értékeivel. Ha már 2 oszlop lenne, akkor a végösszeg értéke különböző értékeket tartalmazna. 

Az észak-alföldi régió végösszeg értéke (7 638 936) jelentése, hogy 2000-től 2010-ig az észak-

alföldi régióban a vizsgált 11 termék forgalma 7 638 936 kg volt. 
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7. ábra: Az észak-alföldi régió leszűrt adatbázisa 

 

A következőkben az éveknél is tegyünk egy szűrést (2005. évre kell leszűrést elvégezni). A 

kapott eredmény a 8. ábra: Az észak-alföldi régió, 2005. évi leszűrt adatbázisa mutatja. 

A banán esetén az észak-alföldi régiónál látható 4 131 érték jelentése, hogy 2005. évben az 

észak-alföldi régióban a banán forgalma 4 131 kg volt.   

Az észak-alföldi régió végösszeg értékének (690 067) jelentése, hogy a 2005. évben az észak-

alföldi régióban a vizsgált 11 termék forgalma 690 067 kg volt. 

 

 
8. ábra: Az észak-alföldi régió, 2005. évi leszűrt adatbázisa 

 

A kapott eredmények értelmezése után nézzük meg, hogy a kimutatásánál milyen lehetőségek 

rejlenek.  
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Az Összeg/Forgalom cellára jobb egér klikkel kattintva kijön a használható lista (9. ábra: A 

kimutatásvarázslónál használható almenüpontok).  

 

 
9. ábra: A kimutatásvarázslónál használható almenüpontok 

 

A másolás, a cellaformázás és a számformátum az Excel alapbeállításaihoz tartozik.  

A frissítést akkor kell használni, ha az alap adatbázisban javítunk valamit és szeretnénk, ha a 

kimutatásban is a szükséges információk megváltoznának.  

Az Eltávolítás – Összeg/Forgalom (kg/év) kifejezés használatával az értékek kitörlése 

valósíthat meg egy mozdulattal. Ekkor a Jelentésszűrő, az Oszlop és a Sor beállítás nem változik 

meg (10. ábra: Az adatok eltávolítása után megmaradt kimutatás).  

Az Értékösszegzési szempontok menüponton belül újabb alcsoportok vannak, melyek a 

következők: Összeg, Darab, Átlag, Max, Min, Szorzat, Darabszám, Szórás, Szórásp, Var, Varp 

(11. ábra: Az Értékösszegzési szempont elérési útvonala). Ezen menüpont úgy is elérhető, hogy 

az Összeg/Forgalom (kg/év) cella értékére kétszer bal egér gombbal rákattintunk és az 

Értékösszegzési szempontok alpanelben benne lesznek ugyanezek az alapstatisztikai mutatók. 
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10. ábra: Az adatok eltávolítása után megmaradt kimutatás 

 

 
11. ábra: Az Értékösszegzési szempont elérési útvonala 

 

Az Értékösszegzési szempontok menüponton belüli alcsoportok magyarázata:  

1. Összeg 

Az alapadatok a beállított érték mértékegységében szerepelnek az adatbázisban (12. ábra: 

Az Értékösszegzési szempontok – Összeg 1 oszlopra). 

A 12. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – Összeg 1 oszlopra ábrán beállított adatok 

tehát kg/év mértékegységében vannak megadva. A Trappista sajt 17 296 értékének a 

jelentése, hogy az észak-alföldi régió trappistasajt forgalma a 2005. évben 17 296 kg volt.  

Az észak-Alföldi régió Végösszeg 690 067 értékének az értelmezése, hogy az észak-

alföldi régió 11 termékének a forgalma a 2005. évben 690 067 kg volt. 
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12. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – Összeg 1 oszlopra 

 

Abban az esetben, ha már két oszlop van megadva (Dél-Alföld, Észak-Alföld), akkor a 

Végösszeg oszlop értékei a feltüntetett oszlopok összegét adja meg (13. ábra: Az 

Értékösszegzési szempontok – Összeg 2 oszlopra).  

 

 
13. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – Összeg 2 oszlopra 

 

A Végösszeg Trappistasajt 32 582 értékének a jelentése, hogy az észak-alföldi és a dél-

alföldi régióban a trappistasajt összforgalma a 2005. évben 32 582 kg volt.  
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A Végösszeg-Végösszeg találkozásánál lévő 1 296 577 értékének az értelmezése, hogy az 

észak-alföldi és a dél-alföldi régióban a 11 termék összforgalma a 2005. évben 1 296 577 

kg volt. 

FONTOS! Abban az esetben, ha egy kimutatással bármilyen műveletet szeretnénk a 

későbbiekben majd végezni, akkor ezen beállítási formát kell alkalmazni majd. 

 

2. Darab, Darabszám 

A darab vagy darabszám mutatók a vizsgált elemek számát adják meg. Ezen 

beállításban csak nullától különböző, pozitív számokat kaphatunk eredményként (14. 

ábra: Az Értékösszegzési szempontok – Darab 1 oszlopra). 

Ha egy adott régióra, egy adott termékre és egy adott évre vizsgáljuk meg az elemek 

számát, akkor mindig 1 értékét kell kapnunk (kimutatás belső része). A végösszeg érték 

azért 11, mivel egy évben, egy adott régióban 11 vizsgált árucikkünk van.   

 
14. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – Darab 1 oszlopra 

 

Abban az esetben, ha már 2 oszlopunk van, akkor továbbra is a kimutatás belső részében 

1 jelölésű értékek fognak szerepelni, mivel adott évben, adott régióban és adott 

árucikkből csak egy termék van az adatbázisban (15. ábra: Az Értékösszegzési 

szempontok – Darab 2 oszlopra).  
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15. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – Darab 2 oszlopra 

 

A végösszeg oszlopban szereplő 2 értékek azt jelentik, hogy minden termékből 1-1 van, 

de most 2 régiót vizsgálunk. A végösszeg-végösszeg találkozásánál lévő cellaértékben 

szereplő 22 darab az azt jelenti, hogy 11 termék van az egyik, míg 11 termék van a 

másik régióban is, így 11 + 11 = 22. 

 

3. Átlag 

Az átlag a vizsgált forgalom érték és a vizsgált elemek hányadosából alakul ki (16. ábra: 

Az Értékösszegzési szempontok – Átlag 1 oszlopra). Egy oszlop vizsgálata esetén 

minden cella értékében a kimutatás belső részében csak 1 db érték szerepel, így az átlag 

itt nem releváns. Egyedül a sor végösszeg értékének van értelmezhető jelentősége.   

A 2005. évben az észak-alföldi régió végösszegen értéke 62 733,36, ami azt jelenti, 

hogy az észak-alföldi régióban a 2005. évben a 11 termék átlagos forgalma 62 733,36 

kg volt. 

 

A két oszlop ismerete esetén a belső kimutatás mező résznek itt sincs relevanciája. A 

végösszegen értékeket kell itt is csak értelmezni. A banán 3 876,5 értékének a jelentése, 

hogy a 2005. évben a dél- és észak alföldi régió esetén a banán átlagforgalma 3 876,5 

kg volt (17. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – Átlag 2 oszlopra). 
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16. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – Átlag 1 oszlopra 

  

 

 
17. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – Átlag 2 oszlopra 

 

A Végösszeg-Végösszeg találkozásánál lévő 58 935,32 jelentése, hogy a 2005. évben 

az észak- és dél-alföldi régióban 11 termék átlagos forgalma 58 935,32 kg volt.    
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4. Max, Min 

A MAX az adott cellában előforduló legmagasabb elemértéket jelenti meg, az adott 

érték mértékegységében kifejezve (18. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – MAX 1 

oszlopra). A MIN az adott cellában előforduló legalacsonyabb elemértéket jelenti meg, 

az adott érték mértékegységében kifejezve (19. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – 

MIN 1 oszlopra).   

A MAX/MIN beállítása az egy oszlopos vizsgálat esetén nem releváns, mivel az adott 

cellában szereplő legmagasabb/legalacsonyabb érték is ugyanaz. Mivel a kimutatás 

belső részében csak 1-1 elem szerepel, így ezek az adott cella értékét mutatják meg 

ennél a beállításnál is. A Végösszegnél is hasonló a helyzet. 

 

A kettő, vagy annál több oszlopos vizsgálat esetén a kimutatás belső részében továbbra 

is csak 1-1 elem szerepel, így a MAX/MIN leszűrés itt sem mutat új információt. A 

Végösszegnél már lesz ezen beállításnak jelentősége, mivel az oszlop Végösszegnél az 

adott sorban szereplő elemek közül a legmagasabbat/legalacsonyabbat írja ki a 

kimutatás (20. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – MAX 2 oszlopra; 21. ábra: Az 

Értékösszegzési szempontok – MIN 2 oszlopra).   

 

 

 
18. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – MAX 1 oszlopra 
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19. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – MIN 1 oszlopra 

 
20. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – MAX 2 oszlopra 

 
21. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – MIN 2 oszlopra 
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5. Szorzat 

A Szorzat beállítás esetén az adott oszlopban szereplő értékeket szorozza össze a 

rendszer és a Végösszeg részben jeleníti meg a szorzat eredményét. Jelentése ebben az 

esetben nem releváns (22. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – SZORZAT).  

 
22. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – SZORZAT 

 

6. Szórás, Szórásp 

A szórással (SZÓRÁS/SZÓRÁSP) a Szóródási mutatók témakörénél fogunk 

megismerkedni. Jelenlegi tanulmányaink alapján elég, ha annyit megjegyzünk, hogy a 

szórást lehet számolni teljes sokaságra és minta sokaságra egyaránt (23. ábra: Az 

Értékösszegzési szempontok – SZÓRÁS). A szórást akkor alkalmazhatjuk, ha 

mennyiségi változók (intervallum-, arány skála) állnak a rendelkezésünkre. A teljes 

sokaságra a SZÓRÁSP() függvényt, míg minta sokaság esetén a SZÓRÁS() függvényt 

alkalmazzuk.  

 
23. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – SZÓRÁS 
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A szórás fogalmának a jelentése, hogy a mennyiségi értékek átlagosan mennyivel térnek 

el az átlagtól, azaz az egyes ismérvértékek számtani átlagtól vett eltéréseinek a 

négyzetes átlaga mennyi. Látható tehát, hogy a szórás alapján határozzuk meg, hogy az 

értékeink átlagosan mennyivel térnek el az adatsorunk számtani átlagától. Az értékét 

nagyban befolyásolja az, hogy az adatunk milyen mértékegységű. Két adathalmaz 

szórását csak abban az esetben lehet összehasonlítani, ha a mértékegységük azonos. 

A 23. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – SZÓRÁS elnevezésű ábra esetén a 

kimutatás belső részénél #ZÉRÓOSZTÓ! kifejezést látunk, mivel ezen értékeknek nem 

létezik szórás értéke (csak a sokaságra/mintasokaságra lehet szórást számolni). Csak a 

Végösszeg sor értékeit lehet értelmezni. Az észak-alföldi régió 81 473,02 értékének a 

jelentése, hogy a 2005. évben az észak-alföldi régióban a 11 termék forgalma alapján 

az alapadatok az átlagtól átlagosan 81 473,02 kg-mal térnek el.  

 

7.  Var, Varp. 

A variancia (VAR/VARP) a szórás négyzete, ezért is nevezik szórásnégyzetnek is. Az 

adatok átlag körüli ingadozásának a leírására szolgál (24. ábra: Az Értékösszegzési 

szempontok – VAR). A teljes sokaságra a VARP() függvényt, míg a minta sokaság 

esetén a VAR() függvényt alkalmazzuk. A variancia értéke akkor szokott kicsi lenni, 

amikor az adataink az átlag körül csoportosulnak. Mennyiségi (intervallum- és 

arányskála mérési szintű) változók esetében szoktuk használni.  

 

 
24. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – VAR 
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Az értéke csak pozitív szám lehet, mivel a képletben négyzetre emelést kell alkalmazni. 

Ha az értéke nulla, akkor a sokaságunk összes értéke azonosnak tekinthető. Értéke minél 

nagyobb az adatok annál inkább különböznek egymástól, vagyis annál inkább 

szóródnak. 

A 24. ábra: Az Értékösszegzési szempontok – VAR elnevezésű ábra esetén a kimutatás 

belső részénél #ZÉRÓOSZTÓ! kifejezést látunk, mivel ezen értékeknek nem létezik 

variancia értéke (csak a sokaságra/mintasokaságra lehet varianciát számolni). Csak a 

Végösszeg sornál látunk értékeket, azonban ezeket nem tudjuk értelmezni, mivel a 

mértékegysége számunkra nem értelmezhető (mértékegység: 
darab

kg

darab

kgkg 22)(



). 

 

A következő használható menüpontunk az értékmező-beállítások (9. ábra: A 

kimutatásvarázslónál használható almenüpontok), melyen belül található meg az 

Értékösszegzési-szempontok és Az értékek megjelenítése (25. ábra: Az Értékmező-beállítások 

– Az értékek megjelenítése).  

Az értékek megjelenítésén belül található meg a normál, a végösszeg százalék, az oszlopösszeg 

százalék, a sorösszeg százalék, a százalék, a szülősorösszeg százalék, a szülőoszlop százalék, 

az eltérés, a százalékos eltérés, a göngyölített összeg, a göngyölített összeg százalék, a 

legkisebbtől a legnagyobbig rangsorolva, a legnagyobbtól a legkisebbig rangsorolva, az index.  

 

 
25. ábra: Az Értékmező-beállítások – Az értékek megjelenítése 

 

Az értékek megjelenítésének az értelmezéséhez készítsünk egy újabb kimutatást, ahol a 

következő ismeretanyagokat állítsuk be:  



23 
 

1. kimutatás esetében (ez lesz az alap kimutatás) 

Jelentésszűrő: Év 

Oszlop: Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 

Sor: Árucikk 

Érték: Ár (Ft/kg) 

 

2. kimutatás esetében (ha szükséges a külön magyarázat, akkor ezt a kimutatást is alkalmazom 

a magyarázathoz) 

Jelentésszűrő: Év 

Oszlop: Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 

Sor: Árucikk 

Érték: Forgalom (kg/év) 

 

 

Az értékek megjelenítésének az értelmezése:   

1. a normál  

Az 1. kimutatás normál beállításánál az alapadatok mértékegységében (Ft/kg) kifejezve 

jelennek meg az adatok. A Végösszeg oszlop ebben az esetben nem értelmezhető, mivel 

nem lehet az egyes régiókban összeadni az egy adott termék árait és értelmezni is azt 

(26. ábra: Az értékek megjelenítése – Normál (1)).  

Látható, hogy a Normál beállítás esetén sem a viszonyítási mezőt, sem a viszonyítási 

tételt nem kell beállítani.  

A dél-alföldi régió banán 377 értékének az értelmezése: A 2010. évben egy kilogramm 

banán a dél-alföldi régióban 377 Ft-ba került. 

 

 
26. ábra: Az értékek megjelenítése – Normál (1) 
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A 2. kimutatás esetén a normál beállításnál az alapadatok mértékegységében (kg/év) 

kifejezve jelennek meg az adatok. A Végösszeg oszlop ebben az esetben már 

értelmezhető, mivel az adott régiók forgalom értékeit össze tudjuk adni és értelmezhető 

is a kapott eredmény (27. ábra: Az értékek megjelenítése – Normál (2)).  

A dél-alföldi régió banán 4 623 értékének az értelmezése: A 2010. évben a dél-alföldi 

régióban a banán forgalma 4 623 kg volt.  

A dél-alföldi régió végösszeg 691 991,00 értékének az értelmezése: A 2010. évben a 

dél-alföldi régióban az összes vizsgát 11 darab termék forgalma 691 991,00 kg volt. 

A Végösszeg – Végösszeg találkozásában lévő 1 978 555,00 értékének az értelmezése: 

A 2010. évben a dél-alföldi-, az észak-alföldi és a dél-dunántúli régió 11 termékének az 

összes forgalma 1 978 555 kg volt.  

 

 
27. ábra: Az értékek megjelenítése – Normál (2) 

 

2. a végösszeg százalék 

Az 1. kimutatás esetén a végösszeg százalék beállításával százalékos kifejezési 

formában látjuk az adatokat. Az Értékmező-beállításokban csak az értékek 

megjelenítést kell beállítani. Sem a viszonyítási mezőt, sem a viszonyítási tételt nem 

kell beállítani.  

Látható, hogy vannak eredmények a kimutatásban, azonban az árak esetében ezek nem 

értelmezhetők (28. ábra: Az értékek megjelenítése – Végösszeg százalék (1)).   
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28. ábra: Az értékek megjelenítése – Végösszeg százalék (1) 

 

A 2. kimutatás esetén a végösszeg százalék beállításával százalékos kifejezési formában 

látjuk az adatokat. A végösszeg százalék beállításánál már az eredmények 

értelmezhetők (29. ábra: Az értékek megjelenítése – Végösszeg százalék (2)).   

 

 
29. ábra: Az értékek megjelenítése – Végösszeg százalék (2) 

 

A vizsgált sokaság egészét most a dél-alföldi, a dél-dunántúli és az észak-alföldi régió 

11 vizsgált terméke adja a 2010. évben. Ebből a sokaságból a 2010. évi dél-alföldi régió 

banán forgalma 0,23%-kal járul hozzá. A sokaság egészéhez a dél-alföldi régió 34,97%-

kal, a dél-dunántúli régió 25,22%-kal, míg az észak-alföldi régió 39,80%-kal járul hozzá 

(34,97% + 25,22% + 39,80% = 100,00%). A három régió kenyér forgalma a vizsgált 

sokaság 33,45%-kát teszi ki.  

 

Látható, hogy az egyes oszlopokba kapott eredmények függnek a vizsgált oszlopok és 

sorok számától, mivel a 100% értéke a vizsgált régiók és a termékek számától függnek.  
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3. az oszlopösszeg százalék 

Az 1. kimutatás esetén az oszlopösszeg százalék beállításával százalékos kifejezési 

formában látjuk az adatokat úgy, hogy a Végösszeg sor értékénél szerepel a 100% (tehát 

az oszlopok vannak felosztva a végösszeg alapján). Az Értékmező-beállításokban csak 

az értékek megjelenítést kell beállítani. Sem a viszonyítási mezőt, sem a viszonyítási 

tételt nem kell beállítani.  

Látható, hogy vannak eredmények a kimutatásban, azonban az árak esetében ezek nem 

értelmezhetők (30. ábra: Az értékek megjelenítése – Oszlopösszeg százalék (1)).   

A 2. kimutatás esetén az oszlopösszeg százalék beállításával százalékos kifejezési 

formában látjuk az adatokat. Az oszlopösszeg százalék beállításánál már az eredmények 

értelmezhetők (31. ábra: Az értékek megjelenítése – Oszlopösszeg százalék (2)).   

 

 
30. ábra: Az értékek megjelenítése – Oszlopösszeg százalék (1) 

 

 
31. ábra: Az értékek megjelenítése – Oszlopösszeg százalék (2) 
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A 100%-ot most az egyes oszlopok összege adja, tehát a vizsgált 11 termék összforgalma 

adja a 100%-ot az adott régiókban. A 2010. évben a dél-alföldi régió összforgalmából a 

csirkemell 11,41%-ot tesz ki. A dél-dunántúli régió 2010. évi forgalmából a kenyér 

2,73%-ot tesz ki. A vizsgált 3 régió összforgalmából a sertéscomb 10,97%-ot tesz ki a 

2010. évben. 

Látható, hogy az egyes oszlopokba kapott eredmények nem függnek az oszlop számától. 

Minden oszlop önmagában értelmezhető, nincs összefüggésbe a többi régió értékével.  

 

 

4. a sorösszeg százalék 

Az 1. kimutatás esetén a sorösszeg százalék beállításával százalékos kifejezési 

formában látjuk az adatokat úgy, hogy a Végösszeg oszlop értékénél szerepel a 100% 

(tehát a sorok vannak felosztva a végösszeg alapján). Az Értékmező-beállításokban csak 

az értékek megjelenítést kell beállítani. Sem a viszonyítási mezőt, sem a viszonyítási 

tételt nem kell beállítani.  

Látható, hogy vannak eredmények a kimutatásban, azonban az árak esetében ezek nem 

értelmezhetők (32. ábra: Az értékek megjelenítése – Sorösszeg százalék (1)).   

A 2. kimutatás esetén a sorösszeg százalék beállításával százalékos kifejezési formában 

látjuk az adatokat. A sorösszeg százalék beállításánál már az eredmények értelmezhetők 

(33. ábra: Az értékek megjelenítése – Sorösszeg százalék (2)).   

 

 

 
32. ábra: Az értékek megjelenítése – Sorösszeg százalék (1) 
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33. ábra: Az értékek megjelenítése – Sorösszeg százalék (2) 

 

A vizsgált dél-alföldi-, észak-alföldi- és dél-dunántúli régió banán összforgalmának 

34,89%-át a dél-alföldi-, 25,22%-át a dél-dunántúli- és 39,89%-át az észak-alföldi régió 

teszi ki a 2010. évben.  

A vizsgált dél- alföldi-, észak-alföldi- és dél-dunántúli régió 11 vizsgált termékének 

összforgalmából a dél-alföldi régió 33,31%-kal, a dél-dunántúli régió 32,73%-kal, míg 

az észak-alföldi régió 33,96%-kal részesült a 2010. évben.   

Látható, hogy az egyes sorokban kapott eredmények függnek az oszlop számától. 

Minden sor önmagában értelmezhető, nincs összefüggésbe a többi sorral.   

 

 

5. a százalék 

Az 1. kimutatás esetén a százalék beállításával százalékos kifejezési formában látjuk az 

adatokat. Itt már meg kell adni azt is, hogy mihez képest kívánjuk megmondani, hogy a 

vizsgált cella értékünk mennyivel alacsonyabb vagy magasabb. Az Értékmező-

beállításokban lehetőségünk van a viszonyítási mező és a viszonyítási tétel beállítására 

is. A viszonyítási mező a sorban szereplő tételnek kell lennie (esetünkben az árucikk), 

míg a viszonyítási tételnek a kiválasztott tétel alcsoportját kell kiválasztani (esetünkbe 

mi a csirkemellet választottuk). A mező és tétel beállítása mindig a példa szövege 

alapján kerüljön beállításra (34. ábra: Az értékek megjelenítése – Százalék).   
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34. ábra: Az értékek megjelenítése – Százalék 

 

A kapott eredmények százalékos kifejezési formában szerepelnek a kimutatásban. A 

kiválasztott viszonyítási tétel minden esetben 100%-os értéket kap. A többi cella értéke 

az adott oszlopban 100% alatti és feletti értéket vehet fel. 100% alatt alacsonyabb, 100% 

felett a viszonyítási tételhez képest magasabb a vizsgált értékünk. 

A 2010. évben a dél-alföldi régióban a marhahús ára a csirkemell árához képest 68,75%-

kal volt magasabb (168,75 % - 100,00% = +68,75%). 

A 2010. évben az észak-alföldi régióban a szendvics sonka ára a csirkemell árához 

képest 21,07%-kal volt alacsonyabb (78,93% - 100% = - 21,07%). 

Az árak (illetve az önköltség) vizsgálata esetén a Végösszeg oszlop és sor nem 

értelmezhető. A forgalom és a tervforgalom esetén a Végösszeg sorban és oszlopban 

kapott eredmények is értelmezhetők.   

 

6. a szülősorösszeg százalék 

Ez megegyezik az oszlopösszeg százalékánál leírt információval (35. ábra: Az értékek 

megjelenítése – Szülősorösszeg százalék).  

 
35. ábra: Az értékek megjelenítése – Szülősorösszeg százalék 
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7. a szülőoszlopösszeg százalék 

Ez megegyezik a sorösszeg százalék beállítási formával (36. ábra: Az értékek 

megjelenítése – Szülőoszlopösszeg százalék).  

 
36. ábra: Az értékek megjelenítése – Szülőoszlopösszeg százalék 

 

8. a szülőösszeg százalék 

Az adatbázis minden cellaértékét 100%-nak jelöli ki (37. ábra: Az értékek megjelenítése 

– Szülőösszeg százalék).  

 
37. ábra: Az értékek megjelenítése – Szülőösszeg százalék 

 

9. az eltérés 

Az 1. kimutatás esetén az eltérés beállításával a vizsgált adatok mértékegységében 

(esetünkben (Ft/kg)) jelenik meg a beállítás eredménye. Itt be kell állítani, hogy mihez 

képest kívánjuk megmondani, hogy a vizsgált cella értékünk mennyivel alacsonyabb 

vagy magasabb. Az Értékmező-beállításokban lehetőségünk van a viszonyítási mező és 

a viszonyítási tétel beállítására is. A viszonyítási mező a sorban szereplő tételnek kell 

lennie (esetünkben az árucikk), míg a viszonyítási tételnek a kiválasztott tétel 



31 
 

alcsoportját kell kiválasztani (esetünkbe mi a csirkemellet választottuk). A mező és tétel 

beállítása mindig a példa szövege alapján kerüljön beállításra (38. ábra: Az értékek 

megjelenítése – Eltérés).   

A kiválasztott viszonyítási tétel minden esetben üres cellaértékekkel jelenik meg a 

kimutatásban. A többi cella értéke negatív és pozitív előjelű számérték. A negatív 

előjelű számérték azt jelenti, hogy a vizsgált termékhez képest mennyivel alacsonyabb 

az értékünk. A pozitív előjelű számérték azt jelenti, hogy a vizsgált termékhez képest 

mennyivel magasabb az értékünk. Ezen beállítási formánál a Végösszeg sor értékénél 

adatok nem szerepelnek.   

 

 
38. ábra: Az értékek megjelenítése – Eltérés 

 

A 2010. évben a dél-alföldi régióban a marhahús ára a csirkemell árához képest 836 Ft-

tal volt magasabb (pozitív előjelű az értékünk). 

A 2010. évben az észak-alföldi régióban a szendvics sonka ára a csirkemell árához 

képest 255 Ft-tal volt alacsonyabb (negatív előjelű az értékünk). 

Az árak (illetve az önköltség) vizsgálata esetén a Végösszeg oszlop nem értelmezhető 

ennél a beállítási formánál. A forgalom és a tervforgalom esetén a Végösszeg oszlop 

eredményei értelmezhetők.  

 

10. a százalékos eltérés 

Az 1. kimutatás esetén a százalékos eltérés beállításával a vizsgált adatok százalékos 

kifejezési formában jelennek meg a kimutatásban. Itt be kell állítani, hogy mihez képest 

kívánjuk megmondani, hogy a vizsgált cella értékünk mennyivel alacsonyabb vagy 

magasabb. Az Értékmező-beállításokban lehetőségünk van a viszonyítási mező és a 
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viszonyítási tétel beállítására is. A viszonyítási mező a sorban szereplő tételnek kell 

lennie (esetünkben az árucikk), míg a viszonyítási tételnek a kiválasztott tétel 

alcsoportját kell kiválasztani (esetünkbe mi a csirkemellet választottuk). A mező és tétel 

beállítása mindig a példa szövege alapján kerüljön beállításra (39. ábra: Az értékek 

megjelenítése – Százalékos eltérés).   

A kiválasztott viszonyítási tétel minden esetben üres cellaértékekkel jelenik meg a 

kimutatásban. A többi cella értéke negatív és pozitív előjelű százalékos értéket 

mutatnak. A negatív előjelű százalékos számérték azt jelenti, hogy a vizsgált termékhez 

képest mennyi százalékkal alacsonyabb a vizsgált értékünk. A pozitív előjelű százalékos 

érték azt jelenti, hogy a vizsgált termékhez képest mennyi százalékkal magasabb az 

értékünk. Ezen beállítási formánál a Végösszeg sor értékénél adatok nem szerepelnek.   

 

 
39. ábra: Az értékek megjelenítése – Százalékos eltérés 

 

A 2010. évben a dél-alföldi régióban a marhahús ára a csirkemell árához képest 68,75%-

kal volt magasabb (pozitív előjelű a százalékos érték). 

A 2010. évben az észak-alföldi régióban a szendvics sonka ára a csirkemell árához 

képest 21,07%-kal volt alacsonyabb (negatív előjelű a százalékos érték). 

Az árak (illetve az önköltség) vizsgálata esetén a Végösszeg oszlop nem értelmezhető 

ennél a beállítási formánál. A forgalom és a tervforgalom esetén a Végösszeg oszlop 

eredményei értelmezhetők.  
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11. a göngyölített összeg 

A göngyölítés az adott oszlopra vonatkozik fentről lefelé összegezve az adott sorig 

bezárólag az adatokat. Az adatok az alapadatok mértékegységében szerepelnek az 

adatbázisban. 

A Végösszeg sor értéke mindig üres cellaérték, mivel az adott oszlop összesen értéke 

már az utolsó sor értékénél szerepel.  

Az árak és az önköltségek esetén a göngyölítésnek nincs értelme, de a kimutatás mégis 

számol az értékekkel (40. ábra: Az értékek megjelenítése – Göngyölített összeg (1)).  

 

 
40. ábra: Az értékek megjelenítése – Göngyölített összeg (1) 

 

A forgalom és a terv forgalom esetén a göngyölítés értelmezhető (41. ábra: Az értékek 

megjelenítése – Göngyölített összeg (2)).  

 

 
41. ábra: Az értékek megjelenítése – Göngyölített összeg (2) 
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Lássuk az adatok jelentését: 

Dél-Alföld, Banán 4 623 kg: A 2010. évben a dél-alföldi régió banán forgalma 4 623 

kg volt.  

Dél-Alföld, Császár szalonna 12 325 kg: A 2010. évben a dél-alföldi régióban a banán 

és a császár szalonna összforgalma 12 325 kg volt. 

Dél-Alföld, Csirkemell 31 653 kg: A 2010. évben a dél-alföldi régióban a banán, a 

császár szalonna és a csirkemell összforgalma 31 653 kg volt. 

Észak-Alföld, Kaliforniai paprika 249 301 kg: A 2010. évben az észak-alföldi régióban 

a banán, a császár szalonna, a csirkemell és a kaliforniai paprika összforgalma 249 301 

kg volt. 

Végösszeg, Paradicsom 1 794 612 kg: A 2010. évben a dél-alföldi, a dél-dunántúli és 

az észak-alföldi régió összes banán, császárszalonna, csirkemell, kaliforniai paprika, 

kenyér, marhahús, őrült kávé és paradicsom forgalma 1 794 612 kg volt.  

 

12. a göngyölített összeg százalék 

A göngyölítés az adott oszlopra vonatkozik fentről lefelé összegezve az adott sorig 

bezárólag százalékban kifejezve.  

A Végösszeg sor értéke mindig üres cellaérték, mivel az adott oszlop összesen értéke 

már az utolsó sor értékénél szerepel (100%).  

Az árak és az önköltségek esetén a göngyölítésnek nincs értelme, de a kimutatás mégis 

számol az értékekkel (42. ábra: Az értékek megjelenítése – Göngyölített összeg százalék 

(1)).  

 

 
42. ábra: Az értékek megjelenítése – Göngyölített összeg százalék (1) 
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A forgalom és a terv forgalom esetén a göngyölítés értelmezhető (43. ábra: Az értékek 

megjelenítése – Göngyölített összeg százalék (2)). Lássuk az adatok jelentését: 

Dél-Dunántúl, Banán 3,61%: A 2010. évben a dél-dunántúli régió összforgalmából a 

banán forgalma 3,61%-ot tett ki.  

Dél-Dunántúl, Császár szalonna 10,18%: A 2010. évben a dél-dunántúli régió 

összforgalmából a banán és a császár szalonna 10,18%-ot tett ki.  

Dél-Dunántúl, Csirkemell 21,60%: A 2010. évben a dél-dunántúli régió 

összforgalmából a banán, a császár szalonna és a csirkemell 21,60%-ot tett ki. 

Észak-Alföld, Kaliforniai paprika 28,55%: A 2010. évben a dél-dunántúli régió 

összforgalmából a banán, a császár szalonna, a csirkemell és a kaliforniai paprika 

28,55%-ot tett ki. 

Végösszeg, Sertéscomb 77,01%: A 2010. évben a dél-alföldi, a dél-dunántúli és az 

észak-alföldi régió összes forgalmából a banán, a császárszalonna, a csirkemell, a 

kaliforniai paprika, a kenyér, a marhahús, az őrült kávé, a paradicsom és a sertéscomb 

77,01%-ot tett ki.  

 
43. ábra: Az értékek megjelenítése – Göngyölített összeg százalék (2) 

 

 

13. a legkisebbtől a legnagyobbig rangsorolva 

Egy adott oszlop értékeinek rangsora (1-től elindulva, 1 léptékkel mindig feljebb), 

amelyben a legkisebb tétel értéke 1, a nagyobb tételek pedig magasabb besorolást 

kapnak (44. ábra: Az értékek megjelenítése – A legkisebbtől a legnagyobbig 
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rangsorolva). A kimutatásban szereplő rang értékekkel matematikai műveletek nem 

végezhetők el. Ez minden mennyiségi érték esetében értelmezhető és használható. 

  

 
44. ábra: Az értékek megjelenítése – A legkisebbtől a legnagyobbig rangsorolva 

 

 

14. a legnagyobbtól a legkisebbig rangsorolva 

Egy adott oszlop értékeinek rangsora, amelyben a legnagyobb tétel értéke 1, a kisebb 

tételek pedig magasabb besorolást kapnak. A besorolás 1-től, 1 értékű léptékekkel 

növekszik (45. ábra: Az értékek megjelenítése – A legnagyobbtól a legkisebbig  

rangsorolva).  

 

 
45. ábra: Az értékek megjelenítése – A legnagyobbtól a legkisebbig  rangsorolva 

 

 

15. az index: Alkalmazása nem releváns.  
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4. A statisztikai számítások elvégzése a kimutatásvarázsló segítségével 

4.1. A viszonyszámok elméleti megközelítése 

A viszonyszám (jelölése a V) két, egymással kapcsolatban álló statisztikai adat hányadosát 

jelenti, melynek kiszámítási formája a 
B

A
V  , ahol a V a  viszonyszámszámítását eredménye, 

az „A” a viszonyított adat vagy viszonyítás tárgya, míg a „B” a viszonyítási alap vagy 

viszonyítás bázisa. 

 
A viszonyszámok mindig két statisztikai adat arányát fejezik ki, melyek a leszármaztatott 

számok egyik fő csoportját alkotják. A statisztikai elemzések legegyszerűbb, legáltalánosabban 

használt eszköze, melynek a formája mindig hányados és a típusainak megkülönböztetése 

visszavezethető a statisztikai sorokhoz (Huzsvai, 2019). 

 

A viszonyszámoknak több csoportját és alcsoportját különböztetjük meg: 

 egynemű adatokból számított viszonyszámok 

o megoszlási viszonyszám 

o összehasonlító viszonyszám 

 koordinációs viszonyszám 

 dinamikus viszonyszámok 

 bázisviszonyszám 

 láncviszonyszám 

 területi összehasonlító viszonyszám 

o teljesítmény viszonyszám 

 tervteljesítési viszonyszám 

 tervfeladat viszonyszám 

 különnemű adatokból számított viszonyszámok 

o intenzitási viszonyszám 

 
A viszonyszámok megjelenési forma különböző lehet: 

 A leggyakrabban használt kifejezési forma a százalék: 
alapsiviszonyítá

adatttviszonyíto
*100. 

 Alkalmazható az együtthatós forma is: 
alapsiviszonyítá

adatttviszonyíto
, melyet általában akkor 

használunk, ha további számítási műveleteket akarunk elvégezni a viszonyszámokkal. 
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 Ritkán jellemző az ezrelékes forma: 
alapsiviszonyítá

adatttviszonyíto
*1000, akkor érdemes használni, 

ha a viszonyított adat és a viszonyítás alapja között jelentős mértékű a nagyságrendi 

különbség (Szűcs, 2004). 

 

4.1.1. Az egynemű adatokból számított viszonyszámok 

Az egynemű adatokból számított viszonyszámok közös jellemzője, hogy egynemű (azonos 

mértékegységű) adatokat hasonlíthatunk össze velük.  Az adatok időbeli, térbeli vagy más 

ismérvek alapján térnek csak el egymástól (Szűcs, 2004). A kifejezési formájuk százalékos (%), 

de az eredmény mértékegység nélkül tiszta szám (Huzsvai, 2019). 

 

4.1.1.1. Megoszlási viszonyszám 

A statisztikai sokaság egyes részeinek a sokaság egészéhez viszonyított arányát fejezi ki. A 

vizsgált sokaság összetételének, belső szerkezetének feltárását segíti elő (Nagy, 2019). 

Általában mennyiségi és minőségi sorokból számítjuk. Kifejezési formája százalék. 

Képlete: 





n

i
i

m

x

x
V

1

 ahol 

Vm: megoszlási viszonyszám 

xi: részsokaság 




n

i

x
1

: teljes sokaság 

A teljes sokaság értéke minden esetben 100%. A részsokaság értéke minden esetben 0-99,9% 

közötti értéket vehet fel. Az egyes részsokaságok összege adja a teljes sokaságot.  

rész1 + rész2 + … + részn = egész 

A megoszlási viszonyszám ezen egyenlet alapján csak 100% alatti értéket vehet fel (0%-nál 

nagyobb vagy egyenlő és 100% alatti). 

Kapott eredmény értelmezése:  

- Vmegoszlás = 35%: A sokaság 35%-át az adott részsokaság teszi ki.  

- Vmegoszlás = 18%: A részsokaság a teljes sokaság 18%-át teszi ki.   
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4.1.1.2. Összehasonlító viszonyszámok 

Az összehasonlító viszonyszám megmutatja, hogy a vizsgált jelenség térben vagy időben 

elkülönülő adatai hányszorosát, illetve hányad részét teszik ki a bázisul szolgáló adatnak 

(Statisztika, 2019).  

Az összehasonlító viszonyszámok csoportjai: 

 koordinációs viszonyszám 

 dinamikus viszonyszámok 

o bázisviszonyszám 

o láncviszonyszám 

 területi összehasonlító viszonyszám 

 

Koordinációs viszonyszám 
Ugyanahhoz a statisztikai sokasághoz tartozó két részsokaság egymáshoz viszonyított arányát 

fejezi ki (Nagy, 2019). Megmutatja, hogy az egyik részsokaság egy egységére, a másik 

részsokaság hány egysége jut (Csipkés, 2019). 

Képlete:
2

1

x

x
Vk  , ahol 

Vk: koordinációs viszonyszám 

x1: viszonyított részsokaság 

x2: viszonyítás alapjául szolgáló részsokaság 

A koordinációs viszonyszám mértékegysége megegyezik a vizsgált sokaság mértékegységével, 

kifejezhető a viszonyítás alapjául választott részsokaság 100 vagy 1000 egységére jutó 

arányszámaként is. A vizsgált sokaság összetételét ismerhetjük meg ezen számítással. A 

koordinációs viszonyszámból megoszlási viszonyszám alternatív ismérvváltozatú 

csoportosításkor számítható (Csipkés, 2019). 

A koordinációs viszonyszám értéke 100% alatt és felett is lehet. Ha a kapott eredményünk 

129%, akkor az azt jelenti, hogy az alapértékhez képest a vizsgált értékünk 29%-kal 

több/magasabb. Természetesen ezt ki lehet természetes szám formájában is fejezni: 1,29. Ha a 

kapott eredményünk 66%, akkor az azt jelenti, hogy az alapértékhez képest a vizsgált értékünk 

34%-kal alacsonyabb/kisebb. Természetesen ezt is ki lehet természetes szám formájában 

fejezni: 0,66. 
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Dinamikus viszonyszámok 
A dinamikus viszonyszámot számításához időbeli ismérvekre van szükségünk (év, hónap, nap, 

perc, stb.) A két vizsgált időszak adatának (azaz az összehasonlítás tárgyát képező tárgyidőszak 

és az összehasonlítás alapját képező bázisidőszak adatának) a hányadosa. Ha kettőnél több 

időszak adata áll a rendelkezésünkre, akkor a dinamikus viszonyszám két típusát 

különböztetjük meg: a bázisviszonyszámot és a láncviszonyszámot (Statisztika, 2019). 

Általában az idősor minden időegységére vonatozóan kiszámítjuk az adott viszonyszámot és a 

kapott viszonyszámsort használjuk fel az elemzéshez (Petres – Tóth, 2004).  

A bázisviszonyszám (másnéven állandó bázisú viszonyszám) esetén az idősor valamennyi 

adatát ugyanannak az időszaknak az adatához viszonyítjuk. A bázisviszonyszám megmutatja, 

hogy milyen mértékű volt a vizsgált jelenség változása (VÁLTOZÁS MÉRTÉKE) (Huzsvai, 

2019). 

Kiszámítása: 
0x

x
V i

iB  , ahol i = 1, 2,… n 

BiV : bázisviszonyszám 

xi: tárgyidőszaki adata 

x0: bázis időszaki adata 

A bázisviszonyszám számítása esetén az állandó bázisul választott időszakban a 

bázisviszonyszám értéke 1, azaz 100%. Bázisként általában az idősor első adatát használjuk, de 

bármely más adata is lehet a viszonyítási alap. A bázis megválasztására nagy figyelmet kell 

fordítani, mert ez elősegítheti a vizsgált kérdés jobb megvilágítását, de lehet megtévesztő hatású 

is. A bázisnak olyan adatot célszerű választani, amelynek tükrében reálisan lemérhető a vizsgált 

jelenség fejlődése. A bázisviszonyszám együtthatós és százalékos formában is értelmezhető 

(Csipkés, 2019). 

A kapott eredményünk 100% felett növekedést, 100% alatt csökkenést jelent a bázis időszakhoz 

képest.  

Értelmezés:  

148%-os bázis viszonyszám azt jelenti, hogy a bázis időszak értékéhez képest a vizsgált időszak 

értéke 48%-kal magasabb.  

60%-os bázis viszonyszám azt jelenti, hogy a bázis időszak értékéhez képest a vizsgált időszak 

értéke 40%-kal alacsonyabb. 
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A láncviszonyszám (másnéven változó bázisú viszonyszám) az idősor egyes adatait a 

közvetlenül megelőző időszak adatával hasonlítja össze. A láncviszonyszám a változás ütemét 

mutatja meg (Nagy, 2019). 

Számítása: 
1.


i

i
iL x

x
V , ahol i = 2,3,… n 

VLi: láncviszonyszám 

xi: tárgyidőszak adata 

xi-1: a tárgyidőszakot megelőző időszak adata 

 
A láncviszonyszám számítása esetén a viszonyítás alapja változó adat, mivel az egyes adatokat 

az azt megelőző időszak adatához viszonyítjuk. A legelső időszakra nem tudunk 

láncviszonyszámot számítani, mivel a kezdő évet megelőző időszak értéke sohasem ismert (ezt 

ki kell húzni, mivel nincs számítható eredmény). Együtthatós és százalékos formában is 

értelmezhetők (Csipkés, 2019). 

100% felett a láncviszonyszám növekedést, míg 100% alatt csökkenést jelent az előző 

időszakhoz képest.  

Fontos, hogy az előző időszak értékét az értelmezésnél minden esetben 100%-nak tekintjük.  

Értelmezés:  

A 109%-os láncviszonyszám azt jelenti, hogy az adott időszak értéke az előző időszak értékéhez 

képest 9%-kal magasabb.  

A 77%-os láncviszonyszám azt jelenti, hogy az adott időszak értéke az előző időszak értékéhez 

képest 23%-kal alacsonyabb. 

 

Mivel a számítások alapja a lánc- és bázis viszonyszám esetén ugyanaz, így a két viszonyszám 

között átszámítási lehetőségek vannak.  

- A bázisviszonyszámokból láncviszonyszámot úgy számíthatunk, mintha abszolút 

számok lennének, vagyis a vizsgált időszak bázisviszonyszámát elosztjuk a megelőző 

időszak bázisviszonyszám értékével Számítása: 
1


n

n

B

B
Ln V

V
V   

- A láncviszonyszámokból bázisviszonyszámot úgy számíthatunk adott tárgyidőszakra, 

hogy a tárgyidőszakig kiszámított láncviszonyszámokat összeszorozzuk a kezdő 

időszaktól kezdődően (Huzsvai, 2019). Számítása: LnLLLBn VVVVV *...***
432

 . 
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A szorzatot a számítógéppel a SZORZAT() függvény segítségével tudjuk meghatározni.  

SZORZAT(összes láncviszonyszám kijelölése az adott időszakig)  

A képlet szöveges magyarázata, hogy az állandó bázisul választott időszak utáni „k” 

láncviszonyszám szorzata megegyezik a „k”-adik bázisviszonyszámmal (Statisztika, 

2019). 

 

Ha kiszámoljuk ugyanarra az adatbázisra a lánc- és bázis viszonyszámot, akkor megállapítható, 

hogy az állandó bázis utáni első tárgyidőszakban a bázis- és a láncviszonyszám megegyezik 

egymással.  

 

 
Területi összehasonlító viszonyszám 
A területi összehasonlító viszonyszám számításához területi adatok szükségesek (ország, 

régió, megye, város, stb.), ahol mindig két terült hányadosát képezzük. Minden esetben az adott 

terület értékét osztjuk a bázis terület értékével.  A bázis terület értéke az mindig adott. A területi 

viszonyszám azt mutatja meg, hogy a vizsgált jelenség térben különböző adatai hányszorosát 

(hány %-át) teszik ki az alapul választott adatnak (Csipkés, 2019).  

Egy adott területhez tartozó értéket választunk bázisnak, és az összes többi értéket ehhez 

viszonyítjuk. A bázisterület helyes megválasztása nagyon fontos minden esetben (Nagy, 2019).  

Számítása: 
területB

területA
terület x

x
V   ahol 

XA terület: az adott terület értéke 

XB terület:a bázisterület értéke 

A területi összehasonlító viszonyszám különböző területek (földrészek, országok, régiók, 

megyék, helységek) adatainak összehasonlítására szolgál. Sok információt tudhatunk meg az 

összemért területi egységek gazdasági, illetve társadalmi eltéréseiről. A bázis terület 

kiválasztásánál figyeljünk arra, hogy a viszonyítási alapnak lehetőleg ne válasszuk szélsőséges 

területi egységhez tartozó adatot, mert téves következtetésekre juthatunk (Csipkés, 2019). 

A kapott eredmény 100% felett magasabb, 100% alatt alacsonyabb jellemzést von maga után. 

Azaz 100% felett a bázis területhez képest MAGASABB a vizsgált területünk értéke. A 178%-

os területi viszonyszám jelentése, hogy a vizsgált terület értéke a bázis területhez képest 78%-

kal magasabb.  
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100% alatt a bázis területhez képest csökkenés következett be. 55% azt jelenti például, hogy a 

bázis területhez képest 45%-kal alacsonyabb a vizsgált területünk értéke.  

 

 
4.1.1.3. Teljesítmény viszonyszámok 

A teljesítmény viszonyszámok számításához terv és tény adatok szükségesek. Két típusa van:  
 A tervteljesítési viszonyszám: A ténylegesen elért eredményt ugyanazon időszak terv 

szerinti értékéhez viszonyítja. Azt fejezi ki, hogy a tényadat hogyan alakult a tervezett 

értékhez képest (Csipkés, 2019). 

Számítása: 
értékeTERVidöszakadott

értékeTÉNYidöszakadott
Vtt   

Kifejezési formája százalékos. Amennyiben a tervteljesítmény viszonyszám 100% 

alatti értéket vesz fel, alul teljesítésről, míg 100% feletti érték esetén túlteljesítésről 

beszélünk. 

A 115%-os tervteljesítési viszonyszám azt jelenti, hogy a vizsgált év terv adatához 

képest a vizsgált év tény értéke 15%-kal magasabb.  

A 95%-os tervteljesítési viszonyszám azt jelenti, hogy a vizsgált év terv adatához 

képest a vizsgált év tény értéke 5%-kal alacsonyabb. 

 

 A tervfeladat viszonyszám: A terv szerinti értéket viszonyítja az előző időszak 

tényleges értékéhez. Azt fejezi ki, hogy a megelőző időszak tény adatához képest, hány 

százalékos változást terveznek a következő időszakra (Csipkés, 2019). 

Számítása: 
értékeTÉNYidöszakmegelözö

értékeTERVidöszakadott
Vtf   

Kifejezési formája százalékos. Amennyiben a tervfeladat viszonyszám 100% alatti 

értéket vesz fel, alul tervezésről, míg 100% feletti érték esetén túltervezésről beszélünk. 

A 111%-os tervfeladat viszonyszám azt jelenti, hogy a megelőző év tény adatához 

képest a vizsgált terv adatunkat 11%-kal magasabbra tervezzük.  

A 80%-os tervfeladat viszonyszám azt jelenti, hogy a megelőző év tény adatához képest 

a vizsgált év terv értékét 20%-kal alacsonyabbra tervezzük. 

 

A tervteljesítési és a tervfeladat viszonyszám szorzataként is előállítható a dinamikus 

viszonyszám (Szűcs, 2004). 
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4.1.2. A különnemű adatokból számított (intenzitási) viszonyszámok 

Megmutatják, hogy az egyik jelenség a másikhoz képest milyen gyakran, milyen sűrűn fordul 

elő. A hányados nevezőjébe az az adat kerül, amelynek az egységére vonatkoztatjuk a másik 

adat mennyiségét (Nagy, 2019). 

 
Különnemű adatokból számított (intenzitási) viszonyszámok jellemzői:  

 különnemű adatokat hasonlítunk vele össze, 

 az adatok egymással logikai kapcsolatban állnak, 

 kifejezési formájuk együtthatós, 

 a viszonyszámoknak mértékegysége van, 

 leíró sorokból számíthatjuk, 

 a leíró sor egy-egy adata több intenzitási viszonyszám meghatározásához is 

felhasználható (Csipkés, 2019) 

 a kiszámításához általános képlet nincs, 

 a célnak megfelelően kell megállapítani a viszonyított adatot és a viszonyítási alapot 

(Nagy, 2019). 

 
Különnemű adatokból számított (intenzitási) viszonyszámok fajtái: 

 egyenes intenzitási viszonyszám: a viszonyszám változása egyenesen arányos a 

jelenségben bekövetkezett változással, 

 fordított intenzitási viszonyszám: a kiszámított viszonyszám változása fordított 

arányban van a jelenség változásával, 

 nyers intenzitási viszonyszám: a viszonyítandó adatot a teljes viszonyítási alappal 

osztjuk el,  

 tisztított intenzitási viszonyszám: a hányados nevezőjében lévő sokaságból 

kiválasztható egy olyan részsokaság, amely a számlálóban szereplő adattal szorosabb 

kapcsolatban van, mint a sokaság más részei, és a számlálót  ehhez a részsokasághoz 

viszonyítjuk (Szűcs, 2004). 

 
Különnemű adatokból számított (intenzitási) viszonyszámok csoportosítása: 

 sűrűség mutatók (pl.: népsűrűség, fő/km2), 

 átlagos értéket kifejező mutatószámok (pl.: átlagkereset, Ft/fő, Ft/vállalat, Ft/régió), 

 a gazdálkodás hatékonyságát kifejező mutatószámok (pl.: termelékenység, 

munkatermelékenység, ráfordítások hatékonysága), 
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 fordított intenzitási viszonyszámok (igényességi mutatók, fordított 

teljesítménymutatók, fordított sebesség mutatók, önköltség Ft/db, Ft/kg, Ft/szolgáltatás) 

(Huzsvai, 2019). 
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4.2. A viszonyszámok gyakorlati megközelítése 

A viszonyszámok kiszámításához az adatbázisból mindig a megfelelő leszűréseket kell 

alkalmazni. Azt, hogy a kimutatásnak hogyan is kell kinézni, az mindig a feladat leírásából 

derül ki.  

 

4.2.1. Megoszlási viszonyszámok 

Készítsünk egy kimutatást, ahol a 2010. évre vonatkozóan szeretnénk látni a Közép-

magyarországi régió árucikk részarányait.  

Mivel részarányt kell számolni, így a megoszlást kell meghatározni, azaz az adott régió összes 

forgalmából hány százalékot tesznek ki az egyes árucikkek. Kifejezési formája százalékos.  

Kimutatás elkészítése (46. ábra: A megoszlási viszonyszám számításához összeállított 

kimutatás): 

Új kimutatást készítünk (Beszúrás – Kimutatás – Kimutatás) 

1. Sor mező: Árucikk 

2. Oszlop mező: Régió 

3. Jelentésszűrő: Év 

4. Érték: Forgalom (kg/év) 

5. A feladat leírás alapján leszűrjük az adatokat: 2010. év, Közép-Magyarország. 

 

 
46. ábra: A megoszlási viszonyszám számításához összeállított kimutatás 

 

A kimutatás összeállítása után lehet alkalmazni a megoszlási viszonyszám kiszámítását az 

oszlopösszeg százalék beállítással (Értékmező beállítása, Értékösszegzési szempont: Összeg, 
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Az értékek megjelenítése: oszlopösszeg százaléka) (47. ábra: A megoszlási viszonyszám 

kiszámításának az eredménye).  

 

 
47. ábra: A megoszlási viszonyszám kiszámításának az eredménye 

 

A kiszámított kimutatás alapján látható, hogy:  

- A 2010. évben a banán forgalma a Közép-magyarországi régió 11 termékének a 

forgalmából 0,67%-ot tett ki.   

- A 2010. évben a trappista sajt forgalma a Közép-magyarországi régió 11 termékének a 

forgalmából 2,43%-ot tett ki.   

- A 2010. évben a Közép-magyarországi régió 11 termékének a forgalmából a 

legmagasabb részaránnyal a kenyér rendelkezett.   

 

Ha az összes részérték eredményét összeadjuk, akkor kapjuk meg a 100% értékét. Fontos, hogy 

a részsokaságokhoz tartozó megoszlási viszonyszám értékei minden esetben 100% alatti, 0%-

nál nagyobb értékűek lehetnek csak. 
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Nézzük ezek az eredmények hogyan is jöttek ki:  

Árucikk Közép-Magyarország Kiszámítás Eredmény 
Banán 9 696 9 696/1 453 275 0,667% 
Császár szalonna 16 124 16 124/1 453 275 1,109% 
Csirkemell 40 648 40 648/1 453 275 2,797% 
Kaliforniai paprika 393 446 393 446/1 453 275 27,073% 
Kenyér 486 133 4 86 133/1 453 275 33,451% 
Marhahús 18 167 18 167/1 453 275 1,250% 
Őrölt kávé 490 490/1 453 275 0,034% 
Paradicsom 353 414 353 414/1 453 275 24,318% 
Sertéscomb 68 336 68 336/1 453 275 4,702% 
Szendvics sonka 31 490 31 490/1 453 275 2,167% 
Trappista sajt 35 331 35 331/1 453 275 2,431% 
Végösszeg 1 453 275 1 453 275/1 453 275 100,000% 
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4.2.3. Összehasonlító viszonyszámok 

Ebbe a csoportba soroljuk a dinamikus viszonyszámot (bázis- és lánc viszonyszám), a területi 

összehasonlító viszonyszámot és a koordinációs viszonyszám. 

 

Dinamikus viszonyszám 

A dinamikus viszonyszám esetén fontos, hogy időbeli ismérv álljon a rendelkezésünkre 

(esetünkben az év), melyet célszerű a sor mezőbe elhelyezni. Kifejezési formája százalékos. 

Készítsünk egy kimutatást, ahol a Közép-magyarországi régió kaliforniai paprika árát 

vizsgáljuk meg 2000 és 2010 között.  

A kimutatásban a következőket kell beállítani (48. ábra: A dinamikus viszonyszám 

kimutatásának elkészítése):  

Új kimutatást készítünk (Beszúrás – Kimutatás – Kimutatás) 

1. Sor mező: Év 

2. Oszlop mező: Régió 

3. Jelentésszűrő: Árucikk 

4. Érték: Ár (Ft/kg) 

5. A feladat leírás alapján leszűrjük az adatokat: kaliforniai paprika, Közép-Magyarország. 

 

 
48. ábra: A dinamikus viszonyszám kimutatásának elkészítése 

 

Abban az esetben, ha a kérdés a bázis időszakhoz való változás meghatározását kéri, akkor 

MÉRTÉK-et, azaz bázis viszonyszámot kell készíteni. Ha a kérdés a megelőző időszakhoz 
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képest kéri a változás meghatározását, akkor ÜTEM-et, azaz lánc viszonyszámot kell számolni. 

Mindkét esetben a kifejezési forma százalékos lesz.  

A bázis viszonyszám számítása esetén a kezdő év értékéhez kell az összehasonlítást elvégezni, 

azaz esetünkben a 2000. évhez képest.  

Kiszámítása a példánkra vonatkozóan:  

 

Év Közép-Magyarország Kiszámítás Eredmény 
2000 417 417/417 100,00% 
2001 444 444/417 106,47% 
2002 482 482/417 115,59% 
2003 492 492/417 117,99% 
2004 541 541/417 129,74% 
2005 568 568/417 136,21% 
2006 615 615/417 147,48% 
2007 655 655/417 157,07% 
2008 706 706/417 169,30% 
2009 743 743/417 178,18% 
2010 786 786/417 188,49% 

 

Beállítás a kimutatás varázsló segítségével (49. ábra: A bázis viszonyszám beállítása a 

kimutatás varázsló segítségével): 

 

 
49. ábra: A bázis viszonyszám beállítása a kimutatás varázsló segítségével 

 

Értelmezés:  

1. 2001. év 106,47%: A 2000. bázis évhez képest a 2001. évre a kaliforniai paprika ára 6,47%-

kal növekedett meg a Közép-magyarországi régióban (106,47% - 100,00% = +6,47%). 
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2. 2002. év 115,59%: A 2000. bázis évhez képest a 2002. évre a kaliforniai paprika ára 15,59%-

kal növekedett meg a Közép-magyarországi régióban (115,59% - 100,00% = +15,59%) 

3. 2003. év 117,99%: A 2000. bázis évhez képest a 2003. évre a kaliforniai paprika ára 17,99%-

kal növekedett meg a Közép-magyarországi régióban (117,99% - 100,00% = +17,99%) 

4. 2010. év 188,49%: A 2000. bázis évhez képest a 2010. évre a kaliforniai paprika ára 88,49%-

kal növekedett meg a Közép-magyarországi régióban (188,49% - 100,00% = +88,49%). 

 

A lánc viszonyszám számítása esetén a megelőző év értékéhez kell az összehasonlítást 

elvégezni, azaz nincs fix adat, amivel az osztást el kell végezni a számításnál.  Kiszámítása a 

példánkra vonatkozóan:  

 

Év Közép-Magyarország Kiszámítás Eredmény 
2000 417 - - 
2001 444 444/417 106,47% 
2002 482 482/444 108,56% 
2003 492 492/485 102,07% 
2004 541 541/492 109,96% 
2005 568 568/541 104,99% 
2006 615 615/568 108,27% 
2007 655 655/615 106,50% 
2008 706 706/655 107,79% 
2009 743 743/706 105,24% 
2010 786 786/743 105,79% 

 

Beállítás a kimutatás varázsló segítségével (50. ábra: A lánc viszonyszám beállítása a kimutatás 

varázsló segítségével): 

 
50. ábra: A lánc viszonyszám beállítása a kimutatás varázsló segítségével 
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Értelmezés:  

1. 2001. év 106,47%: A megelőző évhez képest a 2001. évre a kaliforniai paprika ára 6,47%-

kal növekedett meg a Közép-magyarországi régióban (106,47% - 100,00% = +6,47%). 

2. 2002. év 108,56%: A megelőző évhez képest a 2002. évre a kaliforniai paprika ára 8,56%-

kal növekedett meg a Közép-magyarországi régióban (108,56% - 100,00% = +8,56%) 

3. 2003. év 102,07%: A megelőző évhez képest a 2003. évre a kaliforniai paprika ára 17,99%-

kal növekedett meg a Közép-magyarországi régióban (102,07% - 100,00% = +2,07%) 

4. 2010. év 105,79%: A megelőző évhez képest a 2010. évre a kaliforniai paprika ára 5,79%-

kal növekedett meg a Közép-magyarországi régióban (105,79% - 100,00% = +5,79%). 

 

Látható, hogy a 2000. évben a kimutatás 100%-os értéket mutat, azonban az nem szabályos, 

mivel a korábbi számolás alapján látható, hogy a 2000. évi lánc viszonyszám kiszámításához 

az előző év értékére szükségünk lenne. Tehát az első év lánc viszonyszám értékét nem lehet 

kiszámolni (tehát a 100% kiírása az Excel hibája).  

 

Természetesen van lehetőség bázis viszonyszámból lánc viszonyszámot, illetve lánc 

viszonyszámból bázis viszonyszámot is számolni. A következőkben ezt mutatom be. 

A bázis viszonyszám számítása lánc viszonyszámból (51. ábra: A bázis viszonyszám számítása 

lánc viszonyszámból):  

 

 
51. ábra: A bázis viszonyszám számítása lánc viszonyszámból 

 

Adott év bázis viszonyszáma megegyezik a kezdő évtől a vizsgált évig összeszorzott lánc 

viszonyszám értékével.  



53 
 

A lánc viszonyszám számítása bázis viszonyszámból (52. ábra: A lánc viszonyszám számítása 

bázis viszonyszámból): 

 

 
52. ábra: A lánc viszonyszám számítása bázis viszonyszámból 

 

Az adott év bázis viszonyszámának és a megelőző év bázis viszonyszámának a hányadosa adja 

az adott év lánc viszonyszám értékét. 

 

 

Területi összehasonlító viszonyszám 

A dinamikus viszonyszámok áttekintését követően ismerkedjünk meg a területi 

viszonyszámokkal. Ezen viszonyszámnál területi adatoknak kell, hogy a rendelkezésünkre 

álljanak, melyeket célszerű a sor mezőbe elhelyezni. Kifejezési formája százalékos.  

 

Készítsünk egy kimutatást az adatbázisból, ahol a 2009. évre szűrjük le az adatokat az őrölt 

kávé esetén.  

A kimutatásban a következőket kell beállítani (53. ábra: A területi adatok leszűrése a 

kimutatásban):  

Új kimutatást készítünk (Beszúrás – Kimutatás – Kimutatás) 

1. Sor mező: Régió 

2. Oszlop mező: Árucikk 

3. Jelentésszűrő: Év 

4. Érték: Forgalom (kg/év) 

5. A feladat leírás alapján leszűrjük az adatokat: 2009. év, őrölt kávé. 
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A kimutatás elkészítése után vizsgáljuk meg, hogy az őrölt kávé forgalma hogyan alakult az 

egyes magyarországi régiókban az észak-magyarországi régióhoz képest. Azaz a bázis 

területünk az észak-magyarországi régió lesz és a többi régiót ehhez kell majd hasonlítani (53. 

ábra: A területi adatok leszűrése a kimutatásban).  

 

 
53. ábra: A területi adatok leszűrése a kimutatásban 

 

Tehát a területi viszonyszámot kell számolni, ahol minden terület értékét az észak-

magyarországi régió értékével osztunk el (246 kg-mal). Számítás az egyes régiókra:  

  

 

 

 

 

 

 

A bázisnak beállított terület értéke minden esetben 100%-os jelölést kap. A kimutatásban 

láthatunk 100% alatti és feletti értékeket egyaránt. A 100% feletti érték azt jelenti, hogy a bázis 

területhez képest a vizsgált terület értéke az adott évben mennyivel volt magasabb. A 100% 

alatti érték jelentése, hogy a bázis területhez képest a vizsgált terület értéke az adott évben 

mennyivel volt alacsonyabb. 

A kapott eredmények alapján az észak-magyarországi régióhoz képest a dél-alföldi régió őrölt 

kávé forgalma 22,36%-kal volt alacsonyabb (77,64%-100% = - 22,36%) a 2009. évben. Az 

észak-magyarországi régióhoz képest a dél-dunántúli régió őrölt kávé forgalma 34,55%-kal volt 

alacsonyabb (65,45%-100% = - 34,55%) a 2009. évben. Ezzel ellentétben a közép-

Régió Őrölt kávé forgalom (kg) Számítás Eredmény 
Dél-Alföld 191 191/246 77,64% 
Dél-Dunántúl 161 161/246 65,45% 
Észak-Alföld 269 269/246 109,35% 
Észak-Magyarország 246 246/246 100,00% 
Közép-Dunántúl 140 140/246 56,91% 
Közép-Magyarország 557 557/246 226,42% 
Nyugat-Dunántúl 185 185/246 75,20% 
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magyarországi régió az észak-magyarországi régióhoz képest 126,42%-kal (226,42%-100,00% 

= 126,42%) volt magasabb a 2009. évben.  

A kimutatásban ezt a következőképpen állítjuk be (54. ábra: A területi viszonyszám számítása 

a kimutatás segítségével):  

 

 
54. ábra: A területi viszonyszám számítása a kimutatás segítségével 

 

Természetesen lehetőségünk van a százalékos eltérés alkalmazására is, melyet a következő 

képpen állíthatunk be (55. ábra: A területi viszonyszám számítása százalékos eltérés 

beállításával):  

 
55. ábra: A területi viszonyszám számítása százalékos eltérés beállításával 

 

Koordinációs viszonyszámok 

A következő összehasonlító viszonyszám típusunk a koordinációs viszonyszám. A 

koordinációs viszonyszám kiszámításához egy adott sokaság két különböző adatára van 
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szükségünk. Kifejezése százalékban történik. Jelentése, hogy egy adott értékre egy másik 

értékből mennyi jut.  

Nézzünk egy példát. Határozza meg, hogy az észak-alföldi régióban egy kilogramm kenyérre 

mennyi kilogramm császárszalonna jut. Másik megfogalmazásban határozza meg a 

császárszalonna koordinációs viszonyszám értékét az észak-alföldi régióban.  

Ehhez egy újabb kimutatást kell csinálni, ahol a következő beállításokat alkalmazzuk:  

Új kimutatást készítünk (Beszúrás – Kimutatás – Kimutatás) 

1. Sor mező: Árucikk 

2. Oszlop mező: - 

3. Jelentésszűrő: Régió 

4. Érték: Forgalom (kg/év) 

5. A feladat leírás alapján leszűrjük az adatokat: Észak-Alföld, kenyér és császárszalonna 

(56. ábra: A koordinációs viszonyszámhoz szükséges kimutatás).  

 

 
56. ábra: A koordinációs viszonyszámhoz szükséges kimutatás 

 

Mivel a kenyérhez szeretnénk az összehasonlítást elvégezni, így a nevező értékénél a kenyér, a 

számláló értékénél a császár szalonna legyen.  

A kimutatás elkészítése után „Az értékek megjelenítés” „Százalék” legyen, ahol a viszonyítási 

mező az „Árucikk”, a viszonyítási tétel pedig a „Kenyér” legyen.  

Azaz a számítás: 

1. 126 180 / 2 297 875*100 = 5,49% (57. ábra: A koordinációs viszonyszám számítása 

kimutatás segítségével). 

2. 126 180 / 2 297 875 = 0,0549 kg császárszalonna/1 kg kenyér 

 

Tehát 1 kg kenyérre 0,0549 kg császárszalonna jut (a császár szalonna koordinációs 

viszonyszám értéke 5,49%). 
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57. ábra: A koordinációs viszonyszám számítása kimutatás segítségével 
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4.2.4. Teljesítmény viszonyszámok 

A teljesítmény viszonyszámok akkor számolható, ha terv és tény értékek állnak a 

rendelkezésünkre egy vagy két egymást követő időbeli ismérv értékére (év, hónap, nap, stb.).  

Ha egy időbeli ismérv terv és tény adata áll a rendelkezésünkre, akkor tervteljesítési 

viszonyszám számolható (
értékeTERVismérvidöbeliadott

értékeTÉNYismérvidöbeliadott
).  

Abban az esetben, ha két egymást követő időbeli ismérv terv és tény adata áll a 

rendelkezésünkre, akkor tervfeladat viszonyszám számolható az adatokból ki  

(
adataTÉNYismérvidöbeliadott

adataTERVismérvidöbeliadott
). Mindkét teljesítmény viszonyszám kifejezési formája 

százalékos.  

Nézzünk egy példát: határozza meg a 2010. évi tervteljesítési- és tervfeladat viszonyszám 

értékét az észak-alföldi régió adataira vonatkozóan.  

Ehhez egy újabb kimutatást kell csinálni, ahol a következő beállításokat alkalmazzuk (58. ábra: 

A teljesítmény viszonyszám számításához szükséges összeállítás):  

Új kimutatást készítünk (Beszúrás – Kimutatás – Kimutatás) 

1. Sor mező: Év 

2. Oszlop mező: - 

3. Jelentésszűrő: Régió 

4. Érték: Forgalom (kg/év), Terv forgalom (kg/év) 

5. A feladat leírás alapján leszűrjük az adatokat: Észak-Alföld, 2009. és 2010. év. 

 

 

58. ábra: A teljesítmény viszonyszám számításához szükséges összeállítás 

 

Tervteljesítési viszonyszám 2010. évre: %34,929234,0
852825

787539

.2010

.2010


adataTERVév

adatTÉNYév
 

Tervfeladat viszonyszám 2010. évre: %30,1111130,1
766233

852825

.2009

.2010


adataTÉNYév

adatTERVév
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Értelmezés: a 2010. évi tervteljesítési viszonyszám: a 2010. évi terv adathoz képest a 2010. évi 

tény adat 7,66%-kal alacsonyabb (92,34% -100,00% = - 7,66%). Azaz a 2010. évi terv adathoz 

képest a 2010. évi tény adat 7,66%-kal alulteljesített.  

 

A 2010. évi tervfeladat viszonyszám: a 2009. évi tény adathoz képest a 2010. évi terv adat 

11,30%-kal magasabb (111,30% -100,00% = + 11,30%). Azaz a 2009. évi tény adathoz képest 

a 2010. évi terv adat 11,30%-kal felültervezett.  
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4.2.5. Intenzitási viszonyszámok 

Az intenzitási viszonyszám a külön nemű adatokból számított viszonyszámok csoportjába 

tartozik, ahol fontos, hogy a két vizsgált sokaság (melyet egymáshoz hasonlítunk) két 

különböző sokaságból származzon. 

A kifejezési formája minden esetben a vizsgált adatok mértékegységétől függ. Lehet például a 

mértékegysége Ft/kg, db/fő, fő/m2, kg/ha, t/ha, stb. 

Ezen viszonyszám kiszámításához egy másik összeállítást mutatok be, melynek adatai a 

következők:  

 

Megnevezés Mértékegység 2015 2020 
Forgalom millió Ft 150 174 
Költség millió Ft 99 126 
Dolgozói létszám fő 142 169 
nő fő 70 75 
férfi fő 72 94 
Irodák száma darab 29 36 

 

Feladat:  

1. Határozza meg a 2015. évre, hogy 1 női dolgozóra mennyi költség jut?  

2. Határozza meg a 2020. évre, hogy 1 férfi dolgozóra mennyi forgalom jut?  

3. Határozza meg, hogy 1 millió forint forgalomra mennyi költség jut?  

4. Határozza meg, hogy 1 irodára mennyi dolgozó jut? 

 

Megoldás: 

1. Határozza meg a 2015. évre, hogy 1 női dolgozóra mennyi költség jut?  

Szükséges adatok 2015. évre: 

    Női dolgozó  Költség 

    70 fő   99 millió Ft 

    1 fő   x millió 

Kiszámítás: 41,199*
70

1
 , azaz 1 fő női dolgozóra jutó költség nagyság 1,41 millió Ft.  
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2. Határozza meg a 2020. évre, hogy 1 férfi dolgozóra mennyi forgalom jut?  

Szükséges adatok 2020. évre: 

    Férfi dolgozó  Forgalom 

    94 fő   174 millió Ft 

    1 fő   x millió 

Kiszámítás: 85,1174*
94

1
 , azaz 1 fő férfi dolgozóra jutó forgalom nagyság 1,85 millió 

Ft.  

 

3. Határozza meg, hogy 1 millió forint forgalomra mennyi költség jut a 2020. évben?  

Szükséges adatok 2020. évre: 

    Forgalom  Költség 

    174 millió  126 millió Ft 

    1 millió  x millió 

Kiszámítás: 72,0126*
174

1
 , azaz 1 millió forint forgalomra jutó költség nagyság 0,72 

millió Ft.  

 

4. Határozza meg, hogy 1 irodára mennyi dolgozó jut 2015. évben? 

Szükséges adatok 2015. évre: 

    Iroda száma  Dolgozói létszám 

    29 darab  142 fő 

    1 darab  x fő 

Kiszámítás: 90,4142*
29

1
 , azaz 1 irodára jutó dolgozói létszám 4,9 fő. 
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4.3. A középértékek elméleti megközelítése 

A középértékek a viszonyszámoktól abban különböznek, hogy kifejezési formájuk minden 

esetben az alapadatok mértékegységétől függ. Egy kivétel lesz, mely a mértani átlag, melynek 

kifejezési formája lehet % is. 

Két csoportot különböztetünk meg a középértékeknél: számított középérték, helyzeti 

középérték. A következőkben ezeket kívánom részletesen bemutatni.  

A középértékeket akkor használjuk, ha az adott sokaságban egy-egy adattal szeretnénk a 

statisztikai sokaságot jellemezni (átlagát, mediánját, móduszát).  

 

4.3.1. A számított középértékek 

A számított középértékek csoportjába a különböző átlagok tartoznak. A kapott eredmény 

mértékegysége mindig az alapadat mértékegységétől függ (kivétel a mértani átlag, mivel ennek 

a kifejezési formája százalék (%) lesz). Az átlag számítására azért van szükség, mivel ez lesz a 

legjellemzőbb paraméterünk (paraméter képlettel kiszámolható adat) a sokaság vizsgálata 

esetén. Ha normális eloszlású a jelenség, akkor a számított átlag lesz a 

legjellemzőbb/legvalószínűbb érték a vizsgálatban (sok esetben el is várjuk, hogy ez az érték 

legyen a legvalószínűbb).  

 

4.3.1.1. Számtani átlag 

A számtani átlag az észlelési adatok olyan középértéke, melyet az adatok helyébe helyettesítve 

az adatsor összege változatlan marad. Súlyozatlan (egyszerű) formában számoljuk az átlagot, 

ha az átlagolandó értékek gyakorisága megegyezik. Ha a gyakoriságok különbözőek, akkor 

súlyozott formában számolunk. 

Egyszerű számtani átlag számítása: 
n

x
x

n

i
i

 1  

 

Az egyszerű számtani átlag esetén lehetőségünk van az =ÁTLAG() függvény alkalmazására is. 

A zárójelbe az alap adatokat kell kijelölni.  

A kimutatásvarázslóval is van lehetőségünk az átlag meghatározására úgy, hogy a feladat 

leírása alapján beállítjuk a kimutatást, és az a „Értékösszeg-beállítás”-án belül az 

Értékösszegzési-szempontokat Átlag részre állítjuk.  

Ha a gyakorisági értékek különbözőek az átlagolandó értékek mellett, akkor súlyozott számtani 

átlagot kell számolni, ahol az fi a súlyozó tényező értéke, míg az xi az átlagolandó értéket jelenti.  



63 
 

Súlyozott számtani átlag számítása: 








n

i
i

n

i
ii

f

xf
x

1

1  

 

A gyakorlatban az átlagolandó értékek száma igen nagy, gyakran ekkor osztályozással 

osztályközös gyakorisági sorokat képezünk, az osztályokba sorolt adatokat az osztályközéppel 

(ui vagy xi) jellemezzük. Az osztályközép értékét az adott intervallum alsó és felső határainak 

az átlaga adja meg. Azaz 

 

 
2

intint határafelsőervallumadotthatáraalsóervallumadott 
 

 

Az általános jelölése: ui (feladatokban gyakran xi jelölést fog kapni). Az átlag számítása 

osztályközös gyakorisági sorból: 















 
n
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A számtani átlag: 

- érzékeny a kiugró értékekre, 

- a sor legkisebb és legnagyobb eleme között helyezkedik el, 

- az átlagtól vett eltérések előjel szerinti összege 0. 

 

A számtani átlag számításával kapott eredmény mértékegysége az alapadatok 

mértékegységével egyezik meg. 

 

 

4.3.1.2. Harmonikus átlag 

A harmonikus átlagot legtöbbször olyan intenzitási viszonyszámok átlagának meghatározására 

használjuk, amelyek fordított arányt tükröznek. Ritkábban használjuk ezt az átlagot a fizikában 

az ellenállás, a kapacitás és az induktivitás átlagának a meghatározására is. A különböző 

kisérletek alkalmával, a nem egyenlő ismétlések esetén is ezt az átlag számítási formát kell 

alkalmazni.  
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A harmonikus átlag esetén azt az értéket keressük, amelynek reciprokát az eredeti adatok 

helyére írva, egyenlő az eredeti adatok reciprok értékeinek összegével. 

Ezt az átlagtípust akkor alkalmazzuk, ha teljesítmény adatok állnak a rendelkezésünkre (például 

motorteljesítmény, betakarítási adatok, vagy futási köreredmények, stb.). 

Egyszerű harmonikus átlag számítása:  




n

i ix

n
hx

1

1  

 

Súlyozott harmonikus átlag számítása: 







n

i i
i

n

i
i

x
f

f

hx

1

1

1  

 

A harmonikus átlagszámítással kapott eredmény mértékegysége az alapadatok 

mértékegységével egyezik meg. 

 

 

 

4.3.1.3. Kronologikus átlag 

A kronologikus átlag az állapot idősor adataiból számított speciális számtani átlag. 

Számításának alapja, hogy két szomszédos időpontban mért állományok átlaga az időszak 

átlagát adja. A teljes időtartamra vonatkozó átlag az időszakok átlagának az átlagolásával 

határozható meg: 

 

1 n
2 3 n 1

k

x x
x x x

2 2X
n 1

    






 

 

A kronologikus átlagot akkor használjuk, ha az alapadatok egymástól azonos távolságban 

helyezkedjenek el (minden hónap első napjára, vagy utolsó napjára állnak az adatok a 

rendelkezésre (január 1, február 1, március 1, stb.; vagy január 31, február 28, március 31, stb.)). 

Másik feltételezésünk az, hogy az adott időpont nyitó értéke megegyezik a megelőző időszak 

záró értékével. Azaz, például január 31 adata megegyezik a február 1 adatával. Február 28 adata 

megegyezik március 1 adatával. stb. 
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A kronologikus átlagszámítással kapott eredmény mértékegysége az alapadatok 

mértékegységével egyezik meg. 

 

Ha a hónap első napjaira vannak megadva az adataink, akkor a következő hónapokat kell a 

számításnál figyelembe venni (sárga részeket) (1. táblázat: A kronologikus átlag számításához 

szükséges időszakok, ha az első napok vannak megadva a hónapoknál): 

 

1. táblázat: A kronologikus átlag számításához szükséges időszakok, ha az első napok vannak 
megadva a hónapoknál 

 

 

Éves átlag: adott év január 1-től adott év december 31-ig  

A számoláshoz az adott év december 31.-ei adata is szükséges, így a következő év január 1.-ei 

adatát kell figyelembe venni. Ennek oka, hogy a december 31.-e ZÁRÓ értéke megegyezik a 

következő év január 1.-e NYITÓ értékével számviteli elszámolás alapján.  

 

 
113

22
13

12111098765432
1






x
xxxxxxxxxxx

x

x k  

 

Féléves átlag:  

1. I. féléves átlag: adott év január 1-től adott év június 30-ig  

I. II. I. II. III. IV.

1. 1. x1 x1 x1

2. 1. x2 x2 x2

3. 1. x3 x3 x3

4. 1. x4 x4 x4 x1

5. 1. x5 x5 x2

6. 1. x6 x6 x3

7. 1. x7 x7 x1 x4 x1

8. 1. x8 x2 x2

9. 1. x9 x3 x3

10. 1. x10 x4 x4 x1

11. 1. x11 x5 x2

12. 1. x12 x6 x3

Következő 
év

1. 1. x13 x7 x4

Fél éves átlag Negyedéves átlagÉves 
átlag

Hónap, 
nap

A
D

O
T

T
 É

V

ÉV
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Az adott év június 30.-ai adata az adott év július 1.-ei adatával egyezik meg. Ennek oka, hogy 

a június 30.-a ZÁRÓ értéke megegyezik a július 1. NYITÓ értékével számviteli elszámolás 

alapján.  
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2. II. féléves átlag: adott év július 1-től adott év december 31-ig  

A számoláshoz szükséges az adott év december 31.-e adata is, így a következő év 

január 1.-ei adatát kell figyelembe venni. Ennek oka, hogy az adott év december 31.-e 

ZÁRÓ értéke megegyezik a következő év január 1.-e NYITÓ értékével számviteli 

elszámolás alapján.  

17
22

7
65432
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x
xxxxx
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Negyedéves átlag:  

1. I. negyedéves átlag: adott év január 1-től adott év március 31-ig  

Az adott év március 31.-ei adata is szükséges a számoláshoz, így az adott év április 1.-

ei adatát kell figyelembe venni. Ennek oka, hogy a március 31.-e ZÁRÓ értéke 

megegyezik az április 1.-e NYITÓ értékével számviteli elszámolás alapján.  
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2. II. negyedéves átlag: adott év április 1-től adott év június 30-ig  

Az adott év június 30.-ai adata is szükséges a kalkulációhoz, így az adott év július 1.-

ei adatát kell figyelembe venni. Ennek oka, hogy az adott év június 31.-e ZÁRÓ értéke 

megegyezik az adott év július 1.-e NYITÓ értékével számviteli elszámolás alapján.  
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3. III. negyedéves átlag: adott év július 1-től adott év szeptember 30-ig  

Az adott év szeptember 30.-ai adata is szükséges a kalkulációhoz, így az adott év 

október 1.-ei adatát kell figyelembe venni. Ennek oka, hogy a szeptember 30.-a ZÁRÓ 

értéke megegyezik az október 1.-e NYITÓ értékével számviteli elszámolás alapján.  
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4. IV. negyedéves átlag: adott év október 1-től adott év december 31-ig  

A számoláshoz az adott év december 31.-ei adata is szükséges, így a következő év 

január 1.-ei adatát kell figyelembe venni. Mivel a december 31.-e ZÁRÓ értéke 

megegyezik a következő év január 1-e NYITÓ értékével számviteli elszámolás 

alapján.  
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Ha a hónap utolsó napjaira vannak megadva az adataink, akkor a következő hónapokat kell a 

számításnál figyelembe venni (2. táblázat: A kronologikus átlag számításához szükséges 

időszakok, ha az utolsó napok vannak megadva a hónapoknál): 

 

2. táblázat: A kronologikus átlag számításához szükséges időszakok, ha az utolsó napok 
vannak megadva a hónapoknál 

 

 

Éves átlag: adott év január 1-től adott év december 31-ig  

Mivel az adott év január 1.-ei adata is szükséges a számításhoz, így az előző év december 31.-

ei adatát kell figyelembe venni. Ennek oka, hogy az előző év december 31.-e ZÁRÓ értéke 

megegyezik az adott év január 1.-e NYITÓ értékével számviteli elszámolás alapján.  
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Féléves átlag:  

1. I. féléves átlag: adott év január 1-től adott év június 30-ig  

Mivel az adott év január 1.-ei adata is szükséges a kalkulációhoz, így a megelőző év 

december 31.-ei adatát kell figyelembe venni. Mivel az előző év december 31.-e ZÁRÓ 

értéke megegyezik az adott év január 1.-e NYITÓ értékével számviteli elszámolás 

alapján.  

I. II. I. II. III. IV.

Előző év 12. 31. x1 x1 x1

1. 31. x2 x2 x2

2. 28. x3 x3 x3

3. 31. x4 x4 x4 x1

4. 30. x5 x5 x2

5. 31. x6 x6 x3

6. 30. x7 x7 x1 x4 x1

7. 31. x8 x2 x2

8. 31. x9 x3 x3

9. 30. x10 x4 x4 x1

10. 31. x11 x5 x2

11. 30. x12 x6 x3

12. 31. x13 x7 x4

ÉV
Hónap, 

nap
Éves 
átlag

Fél éves átlag Negyedéves átlag

A
D

O
T

T
 É

V
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2. II. féléves átlag: adott év július 1-től adott év december 31-ig  

Mivel az adott év július 1.-ei adata is szükséges, így az adott év június 31.-ei adatát kell 

a számoláshoz felhasználni. Ennek oka, hogy az adott év június 31.-e ZÁRÓ értéke 

megegyezik az adott év július 1.-e NYITÓ értékével számviteli elszámolás alapján.  
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Negyedéves átlag:  

1. I. negyedéves átlag: adott év január 1-től adott év március 31-ig  

Mivel az adott év január 1.-ei adata is szükséges a számoláshoz, így az előző év 

december 31.-ei adatát kell figyelembe venni. Ennek oka, hogy az előző év december 

31.-e ZÁRÓ értéke megegyezik az adott év január 1.-e NYITÓ értékével számviteli 

elszámolás alapján.  
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2. II. negyedéves átlag: adott év április 1-től adott év június 30-ig  

Mivel az adott év április 1.-ei adata is szükséges a számoláshoz, így az adott év március 

31.-ei adatát kell a számoláshoz felhasználni. Ennek oka, hogy az adott év március 31.-ei 

ZÁRÓ értéke megegyezik az adott év április 1.-ei NYITÓ értékével számviteli 

elszámolás alapján.  

 

14
22

4
32

1






x
xx

x

x k  

 

 

 



70 
 

3. III. negyedéves átlag: adott év július 1-től adott év szeptember 30-ig  

Mivel az adott év július 1.-ei adata is szükséges a számoláshoz, így az adott év június 31.-

ei adatát kell figyelembe venni. Mivel a június 31.-e ZÁRÓ értéke megegyezik a július 

1.-e NYITÓ értékével számviteli elszámolás alapján.  
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4. IV. negyedéves átlag: adott év október 1-től adott év december 31-ig  

Mivel az adott év október 1.-ei adata is szükséges a számoláshoz, így az adott év 

szeptember 30.-ai adatát kell a számoláshoz felhasználni. Mivel a szeptember 31 ZÁRÓ 

értéke megegyezik az adott év október 1-ei NYITÓ értékével számviteli elszámolás 

alapján.  
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4.3.1.4. Mértani átlag 

A mértani átlag az időbeli, dinamikus folyamatok változási ütemének átlagát adja. Számítását 

leggyakrabban a dinamikus viszonyszámok segítségével végezzük el. 

Ez az egyedüli átlagszámítási formánk, ahol a kifejezési formánk százalék (nem az alapadatok 

mértékegysége).  

 

A szakirodalom alapján a következő képletekkel találkozunk:  

  
Egyszerű mértani átlag számítása:   n

g iX x 
 

Súlyozott mértani átlag számítása:   

n

i
ii 1

f
f

g iX x


 
 

 

A gyakorlatban ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a mértani átlagot bázis és lánc viszonyszámot 

szoktunk alkalmazni.  

A lánc viszonyszámból számított mértani átlag számítása: n
LnLL VVVx *...** 32 , ahol az 

„n” a vizsgált lánc viszonyszámok értékét jelenti. 
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A képlet alapján tehát láncviszonyszámból úgy számolunk mértani átlagot, hogy az összes 

láncviszonyszámot összeszorozzuk egymással és n-edik gyököt vonunk belőle. Az „n” értékét 

úgy határozzuk meg, hogy mennyi darab lánc viszonyszámunk van a számításban. Az 

eredményt %-os formában fejezzük ki. 100% felett növekedést, 100% alatt csökkenést határoz 

meg a kezdeti időszakról a befejező időszakig. 

Számítógépbe ezt a következő képletsorral számoljuk ki:  

=hatvány(szorzat(összes lánc viszonyszám kijelölés);1/n) 

 

Bázis viszonyszámból számított mértani átlag: 1

1

 n

B

Bn

V

V
x

 

 

Azaz, bázis viszonyszámból úgy számolunk mértani átlagot, hogy az utolsó bázis viszonyszám 

értékét elosztjuk az első bázis viszonyszám értékével, és ebből vonunk „n-1”-edik gyököt. 

Mivel az első bázis viszonyszám értékünk MINDIG 100% (vagyis 1), így elegendő az utolsó 

bázis viszonyszámot figyelembe venni az „n-1”-edik gyök alatt.  

Számítógépbe ezt a következő képletsorral számoljuk ki:  

=hatvány(utolsó bázisviszonyszám;1/(n-1)) 

 

Eredményünk 100% felett növekedést, míg 100% alatt csökkenést jelent.  

Értelmezés: 

130%-os mértani átlag azt jelenti (ha 2010-től 2020-ig vannak megadva évente az adatok), hogy 

a kezdő (2010) évtől a befejező (2020) évig évente átlagosan 30%-os növekedés következett be 

a vizsgált adatbázison.   

75%-os eredmény azt jelenti (ha 2010-től 2020-ig vannak megadva évente az adatok), hogy a 

kezdő (2010) évtől a befejező (2020) évig évente átlagosan 25%-os csökkenés következett be 

a vizsgált adatbázison.   
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4.3.1.5. Négyzetes átlag 

A négyzetes átlag meghatározásánál azt a számot keressük, amelyet az eredeti adatok helyére 

helyettesítve az adatsor négyzetösszege változatlan marad. 

Súlyozatlan forma: 
n

x
x

n

i
i

q


 1

2

   Súlyozott forma: 








n

i
i

n

i
ii

q

f

xf
x

1

1

2

  

A négyzetes átlagot önállóan is tudjuk használni (például: egy változó áram effektív értékének 

a meghatározásakor, az átlagos hangnyomásszint becslésére, stb). A statisztikában az átlagtól 

vett eltérések átlagos távolságának meghatározására használjuk (más tudományterületen több 

az alkalmazási lehetősége).  

Minden önmagában visszatérő, szabályos ingadozást mutató jelenség négyzetes átlagként 

átlagolódik (pl. az inga teljesítményének, a hangszóró membránadatainak, illetve a váltakozó 

feszültség adatainak az átlagolására használjuk).  

A négyzetes átlagszámítással kapott eredmény mértékegysége az alapadatok mértékegységével 

egyezik meg. 

Összegezve elmondható, hogy mindig a vizsgálat célja, az elemezni kívánt jelenség 

tulajdonságai határozzák meg, hogy milyen típusú átlagot számolunk.  

 

Ugyanabból a sokaságból számított különböző átlagok nagysága eltér egymástól: 

qagh xxxx   

Akkor egyenlő a négy átlag egymással, ha minden adat azonos. Fontos észrevétel még az is, 

hogy minél nagyobb az átlagok közötti különbség, annál heterogénebb a sokaság.  
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4.3.2. A helyzeti középértékek 

A gyakorlatban nem mindig az átlagok a legalkalmasabbak a sorok jellemzésére, hanem az 

olyan mutatók, amelyek helyzetük révén jellemzik a statisztikai sort, vagy a sorszámuk miatt, 

vagy pedig a legnagyobb gyakoriság centrumában helyezkednek el. Az ilyen középértékeket 

helyzeti középértéknek nevezzük. 

A helyzeti középértékek közé a medián és a módusz tartozik, melyet a következőkben mutatok 

be. 

 

Medián 

A medián a sorba rendezett adatsor közepén elhelyezkedő középérték, amelynél az összes 

előforduló ismérvérték fele kisebb, fele pedig nagyobb. 

A medián a rangsorolt adatok 
2

1n
-ik elemének az értéke. Ha az értéksor páratlan számú 

adatból áll, a medián a középső adat értéke. Ha páros, akkor a két középső szám számtani 

átlagának az értéke. 

Például, ha a mediánra 100 millió Ft kapunk egy adatbázisban, akkor azt mondjuk, hogy a 

vizsgált sokaság 50%-a 100 millió Ft alatt van, míg 50% e felett.  

 

A számítógépnél a =MEDIÁN() függvényt kell alkalmazni.  

A kapott eredmény mértékegysége az alapadatok mértékegységével egyezik meg. 

 

 

Módusz 

A módusz az adatsor leggyakoribb elem értékét jelenti. A módusz az az érték, amelyik a 

mintánkban a legtöbbször előfordul. A helyzeti középértékek csoportjába tartozik. Vannak 

olyan statisztikai sorok, amelyeknek két (U vagy M alakú sorok) vagy több módusza is létezik 

(multimodális jelenségek esetén). A módusz értéke nem függ az összes többi értékkel, azaz nem 

érzékeny a szélsőséges értékekre sem. Esetenként a módusz értéke nem egyetlen értéket jelent 

(folytonos adatsor esetében fordul elő, ilyenkor több értéknek is lehet ugyanaz a gyakorisága, 

vagyis több érték is előfordulhat azonos arányban a vizsgált sokaságban). 

Számítógépben a =MÓDUSZ() függvényt kell alkalmazni.  

A kapott eredmény mértékegysége az alapadatok mértékegységével egyezik meg. 
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4.4. A középértékek gyakorlati megközelítése 

A középértékek kiszámításához az adatbázisból mindig a megfelelő leszűréseket kell 

alkalmazni. A leszűrés mindig a feladat leírásából derül ki.  

 

4.4.1. Számtani átlag 

A számtani átlag számításának két típusa létezik: egyszerű vagy súlyozatlan számtani átlag és 

a súlyozott számtani átlag. Mindkettő átlag típusnak a mértékegysége az alapadatok 

mértékegységétől függ.  

A súlyozatlan számtani átlag esetén az adott csoport összegének, illetve a vizsgált elemek 

számának a hányadosát kell képezni. Kiszámítása az ÁTLAG() függvény, vagy a 

kimutatásvarázsló „Átlag” beállításával lehetséges.  

Készítsünk egy olyan kimutatást, ahol régiós bontásban láthatjuk a csirkemell átlagárát.  

Új kimutatást készítünk (Beszúrás – Kimutatás – Kimutatás) 

1. Sor mező: Régió 

2. Oszlop mező: Árucikk 

3. Jelentésszűrő: - 

4. Érték: Ár (Ft/kg) 

5. A feladat leírás alapján leszűrjük az adatokat: csirkemell (59. ábra: A számtani átlag 

beállításához szükséges kimutatás összeállítása). 

 

 
59. ábra: A számtani átlag beállításához szükséges kimutatás összeállítása 

 

A kimutatás elkészítése után van lehetőség az „Átlag” beállítására (60. ábra: A számtani átlag 

kiszámítása kimutatás segítségével).  
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60. ábra: A számtani átlag kiszámítása kimutatás segítségével 

 

Látható, hogy a dél-alföldi régióban a 11 év adata alapján a csirkemell átlagára 1079,91 Ft 

kilogrammonként. A nyugat-dunántúli régióban a csirkemell átlagára a 11 év ismeretében 

1097,45 Ft/kg.  

A 11 év és a 7 régió adata alapján a csirkemell átlagára kilogrammonként 1 088,82 Ft.  

 

A súlyozott számtani átlag meghatározása esetén az árak ismerete mellett szükségünk van a 

forgalom adatokra is. Az árak esetén a forgalmazott termékek átlagára határozható meg adott 

évre vagy adott régióra vonatkozóan.  

Készítsünk egy olyan kimutatást, ahol a 2010. évi őrölt kávé forgalmazott átlagárát 

határozhatjuk meg.  

Új kimutatást készítünk (Beszúrás – Kimutatás – Kimutatás) 

1. Sor mező: Régió 

2. Oszlop mező: Árucikk 

3. Jelentésszűrő: Év 

4. Érték: Ár (Ft/kg), Forgalom (kg/év) 

5. A feladat leírás alapján leszűrjük az adatokat: őrölt kávé, 2010. év (61. ábra: A súlyozott 

számtani átlag számításához szükséges összeállítás). 

 

Az összeállítást követően ki kell másolni az adatokat és irányított beillesztéssel egy üres helyre 

értékként elhelyezni az adatokat (62. ábra: Az irányított beillesztés megvalósítása az Excelben). 

Ezt követően az árakat „xi” a forgalom értékeket „fi” jelöléssel lássuk el. Az „xi” értéket mindig 

annak az oszlopnak kell adni, aminek az átlagát meg akarjuk határozni. Az „fi” jelölést a 

súlyozó tényező kapja meg minden esetben.   
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61. ábra: A súlyozott számtani átlag számításához szükséges összeállítás 

 

 
62. ábra: Az irányított beillesztés megvalósítása az Excelben 

 

A súlyozott számtani átlag kiszámítás lépéseit a 63. ábra: A súlyozott számtani átlag 

számításának a menete ábra mutatja. 
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63. ábra: A súlyozott számtani átlag számításának a menete 

 

Számítás lépései:  

1. lépés: Másolás – Irányított beillesztés 

2. lépés: Oszlopok eljelölése: xi, fi 

3. lépés: Új oszlop készítése: fi*xi 

4. lépés: Az új oszlop adatait kiszámolni, azaz adott sor xi értékét összeszorozzuk az adott 

sor fi értékével.  

5. lépés: Az új oszlop adatait összeadjuk a SZUM() függvénnyel.  

6. lépés: Az fi oszlop adatait összeadjuk a SZUM() függvénnyel.  

7. lépés: Képletbe helyettesítés, azaz 92,1186
1667

1987594
   

8. lépés: Értelmezés. A 2010. évben az őrölt kávé forgalmazott átlagára a régiós adatok 

vizsgálata esetén 1186,92 Ft kilógrammonként. 
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4.4.2. Harmonikus átlag 

A harmonikus átlag számításának két típusa létezik: egyszerű vagy súlyozatlan harmonikus 

átlag és a súlyozott harmonikus átlag. Mindkettő átlag típusnak a mértékegysége az alapadatok 

mértékegységétől függ. A harmonikus átlag számításához teljesítmény adatok szükségesek, így 

az élelmiszer adatbázisból ezen átlag típus nem számítható ki.  

Nézzünk egy olyan példát, ahol ismerünk négy bicikliversenyzőt és ismerjük ezek 

köreredményeit:  

Kiss Ferenc 26 mp/kör, Tóth Kornél 31 mp/kör, Nagy Imre 27 mp/kör, Fekete István 30 mp/kör. 

 

Határozzuk meg, hogy mennyi volt az átlagos kör teljesítménye a 4 versenyző alapján. Ebben 

az esetben az adatok reciprok értékét kell képezni (1/26, 1/31, 1/27, 1/30), majd ezeket össze 

kell adni. Az ismert képlet alapján az elemszám értékét ezzel az összeg értékkel elosztva 

megkapjuk az átlagos kör teljesítményt (64. ábra: A súlyozatlan harmónikus átlag számításának 

a menete), mely 28,35 mp/kör. 

 
64. ábra: A súlyozatlan harmónikus átlag számításának a menete 

 

A súlyozott harmónikus átlag esetén egy futóverseny eredményeit ismerjük (futóversenyzők 

száma, köreredmény (mp/kör)), és ez alapján kellene kiszámolni az átlagos körteljesítményt 

(65. ábra: A harmónikus átlag számításának a menete):  

 
65. ábra: A harmónikus átlag számításának a menete 
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A kiszámítás lépései: 

1. Eljelöljük az egyes oszlopokat. Az xi az átlagolandó adatok oszlop értéke 

(köreredmény), az fi a súlyozó tényező (azaz a versenyzők száma). 

2. Új oszlop készítése: 
i

i x
f

1
*  

3. Az új oszlop adatainak a meghatározása. 

4. Összegezni az új oszlop eredményeit a SZUM() függvénnyel. 

5. Összegezni a súlyokat a SZUM() függvény segítségével.  

6. Az 5. lépés összegét osztjuk a 4. lépés összegével. 

7. Eredmény értékelése: A 40 versenyző átlagos köreredménye 36,64 mp/kör.  
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4.4.3. Kronologikus átlag 

A kronologikus átlag számításához szükségünk van tehát arra, hogy egyenlő időközönként 

álljanak az adatok a rendelkezésünkre, illetve hogy tudjuk feltételezni azt, hogy az adott időszak 

záró értéke a következő időszak nyitó értékével megegyezik.  

Nézzünk egy példát: Ismert a debreceni Stadion látogatóinak a száma a 2019. évben (3. táblázat: 

A debreceni Stadion látogatói létszáma a 2019. évben).  

 

3. táblázat: A debreceni Stadion látogatói létszáma a 2019. évben 
Időpont Látogatói létszám (fő) 
2019.01.01 4 560 
2019.02.01 4 780 
2019.03.01 4 400 
2019.04.01 4 390 
2019.05.01 4 970 
2019.06.01 5 100 
2019.07.01 5 190 
2019.08.01 5 200 
2019.09.01 5 078 
2019.10.01 5 007 
2019.11.01 4 990 
2019.12.01 4 600 
2020.01.01 4 570 

 

a) Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot a 2019. évben.  

b) Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot a 2019. év I. félévében. 

c)  Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot 2019. év II. félévében.  

d) Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot a 2019. év 1. negyedévében.  

e) Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot a 2019. év 2. negyedévében. 

f) Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot a 2019. év 3. negyedévében. 

g) Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot a 2019. év 4. negyedévében. 

 

Mivel az adatok a hónap első napjára vannak megadva, így a kalkulációnál az elméletnél leírt 

1. táblázat: A kronologikus átlag számításához szükséges időszakok, ha az első napok vannak 

megadva a hónapoknál kell alkalmazni.   
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a) Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot az adott debreceni rendezvénynél a 

2019. évben.  

Éves átlagot kell számolni.  

 
113

22
13

12111098765432
1






x
xxxxxxxxxxx

x

x k  

83,4855
113

2

4570
4600...44004780

2

4560





kx  

 

 

 

66. ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (éves átlag) 

 

 

Tehát havonta átlagosan a Stadion látogatói létszáma 4855,83 fő ~ 4855 fő volt a 2019. 

évben. (66. ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (éves átlag)). 
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b) Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot a Stadionban a 2019. év I. félévében. 

A kalkulációt az 1. félévre kell kiszámolni.  
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67. ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (I. féléves átlag) 

 

 

A 2019. I. félévében havonta átlagosan 4752,5 fő ~ 4752 fő járt a debreceni Stadionban (67. 

ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (I. féléves átlag)).  
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c)  Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot a debreceni Stadionban a 2019. év 

2. félévében.  

A kalkulációt az 2. félévre kell kiszámolni.  
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68. ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (II. féléves átlag) 

 

 

A 2019. II. félévében havonta átlagosan 4959,17 fő ~ 4959 fő járt a debreceni Stadionban (68. 

ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (II. féléves átlag)).  
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d) Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot a debreceni Stadionban a 2019. év 

1. negyedévében.  

A kalkulációt az 1. negyedévre kell kiszámolni.   
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69. ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (I. negyedéves átlag) 

 

 

Tehát 2019. I. negyedévében havonta átlagosan 4551,67 fő ~ 4552 fő járt a debreceni kisboltban 

(69. ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (I. negyedéves átlag)).  
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e) Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot a debreceni Stadionban a 2019. év 

2. negyedévében. 

A kalkulációt a 2. negyedévre kell kiszámolni.  
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 70. ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (II. negyedéves átlag) 

 

 

 

A 2019. II. negyedévében havonta átlagosan 4953,33 fő ~ 4956 fő járt a debreceni Stadionban 

(70. ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (II. negyedéves átlag)).  
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f) Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot a debreceni Stadionban a 2019. év 

3. negyedévében. 

A kalkulációt a 3. negyedévre kell kiszámolni.  

 

14
22

4
32

1






x
xx

x

x k  

 

 
 71. ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (III. negyedéves átlag) 

 

 

A 2019. III. negyedévében havonta átlagosan 5125,5 fő ~ 5125 fő járt a debreceni Stadionba 

(71. ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (III. negyedéves átlag)).  
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g) Határozza meg az átlagos havi látogatói létszámot a debreceni Stadionban a 2019. év 

4. negyedévében. 

A kalkulációt a 4. negyedévre kell kiszámolni.  
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 72. ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (IV. negyedéves átlag) 

 

 

A 2018. IV. negyedévében havonta átlagosan 4792,83 fő ~ 4793 fő járt a debreceni kisboltban 

(72. ábra: A kronológikus átlag számítása a példa adataira (IV. negyedéves átlag)).  
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4.4.4. Mértani átlag 

A mértani átlag számításához a korábban tanult bázis és lánc viszonyszám kiszámítása 

szükséges. Ezen átlag meghatározása akkor lehetséges tehát, ha időbeli ismérvek vannak 

megadva számunkra. Ezen átlag kiszámításával arra kapunk választ, hogy mennyi a vizsgált 

időszakban az átlagos változás mértéke (fejlődés átlagos változása).  

Kiszámítása kétféleképpen történhet:  

1. bázis viszonyszámból: 11   n
DA

n
n

Vmviszonyszábázisutolsó , ahol az n a vizsgált évek 

száma. 

2. lánc viszonyszámból: n
DVDVDVDV

n
n

VVVVszorzatamviszonyszáláncösszes *...***
321

 , 

ahol az n a lánc viszonyszámok száma.  

 

Készítsünk a közép-dunántúli régióra kimutatást, amiből meg tudjuk határozni a marhahús 

árának átlagos változás mértékét (fejlődést átlagos ütemét) (73. ábra: A mértani átlag 

összeállításához szükséges kimutatás). 

Új kimutatást készítünk (Beszúrás – Kimutatás – Kimutatás) 

1. Sor mező: Régió 

2. Oszlop mező: Árucikk 

3. Jelentésszűrő: Év 

4. Érték: Ár (Ft/kg) 

5. A feladat leírás alapján leszűrjük az adatokat: marhahús, Közép-Dunántúl. 

 

 

 73. ábra: A mértani átlag összeállításához szükséges kimutatás 
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A kimutatás elkészítése után számoljuk ki a bázis- és lánc viszonyszám értékét (74. ábra: A 

bázis- és lánc viszonyszám kiszámolása a mértani átlaghoz).  

A bázis viszonyszámból számított mértani átlag: %44,1040444,15448,110   

A lánc viszonyszámból számított mértani átlag:  

%44,1040444,19944,0*1272,1*0476,1*0172,1*0323,1*0654,1*0778,1*0140,1*0082,1*0674,110   

A lánc viszonyszámból számolt mértani átlag esetén könnyedén úgy tudjuk kiszámolni az 

eredményt, ha a következő függvényt használjuk: 

=HATVÁNY(SZORZAT(lánc viszonyszámok kijelölése);1/10) 

 

 

 74. ábra: A bázis- és lánc viszonyszám kiszámolása a mértani átlaghoz 

 

A kapott eredmény alapján megállapítható, hogy a közép-dunántúli régióban a marhahús ára   

2000-ről 2010-re évente átlagosan 4,44%-kal növekedett meg.  

 

 

4.4.5. Négyzetes átlag 

A négyzetes átlag akkor alkalmazható, ha periodikus jelenségek átlagos ingadozását kívánjuk 

meghatározni. Mivel „Hűtőpult” exceles munkafüzetlapon lévő példában periodikusan változó 

ingadozások figyelhetők meg, így négyzetes átlagot kell alkalmazni.  Ebben az adatbázisban a 

63. sortól már találhatunk negatív előjelű számértékeket, így négyzetes átlagot kell számolni.  

Az itt használható átlagszámítás: 
n

xi

2
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A példánkban 1000 darab feszültség adat található és feladatunk, hogy ennek az 1000 értéknek 

határozzuk meg az átlagát. Először a feszültség adatokat négyzetre emeljük, majd ennek az 

összegét elosztjuk a vizsgált elemek számával. A kapott eredményből gyököt vonva kapjuk 

meg az eredményt (75. ábra: A négyzetes átlag számítása a feszültség adatokra).  

 

 

 75. ábra: A négyzetes átlag számítása a feszültség adatokra 

 

 

A súlyozott négyzetes átlagszámítás is előfordul a mindennapokban, függetlenül attól, hogy 

sokszor azt sem tudjuk, hogy súlyozott négyzetes átlaggal találkoztunk szembe. Az egyik 

előfordulása a különböző hangközvetítő elektromos eszközök szűrése, ahol szintén súlyozott 

négyzetes átlagot kell használni. A hangfájlok és képek tömörítésekor is használjuk, pl. MP3 

tömörítés. 
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4.5. A szóródási mutatók elméleti megközelítése 

A vizsgált adatok természetszerűleg változékonyságot mutatnak, eltérnek a középértékektől, 

így különböznek egymástól, ezért a számolás során a középértékek mellé a szóródási mutatókat 

is célszerű meghatározni. Az értékek különbözőségét, változékonyságát szóródásnak nevezzük. 

Az egyes értéksorozatok jellemzésének fontos eleme a szóródás vizsgálata. Fontos, hogy az 

egyes vizsgálatok esetén egy számmal tudjuk jellemezni a vizsgálatot. Erre a célra szolgálnak 

a szóródási mérőszámok.      

A szóródási mutatóknak a következő csoportjait különíthetjük el:  

a) a szóródás terjedelme (i = R) 

b) a középeltérés (KE, ke) 

c) az abszolút átlageltérés (AÁ, aá) 

d) a variancia (szórás négyzet)(S2, s2, VAR) 

e) a szórás (S, s) 

f) a relatív szórás (variációs koefficiens) (CV, V) 

g) a relatív variációs koefficiens (Vr) 

 

A 7 darab szóródási mutató más-más szempontból jellemezi a változékonyságot, ezért célszerű 

az összes mutatót kiszámolni egy teljes körű jellemzés esetén.  

 

a) A szóródás terjedelme azt mutatja meg, hogy a vizsgált sokaság legkisebb és legnagyobb 

elemértéke között mekkora a távolság (két elemet vesz figyelembe). Mértékegysége az 

alapadatok mértékegységével egyezik meg. Ezt a mutatót tekintjük a legegyszerűbb 

mérőszámnak a szóródás vizsgálatánál. Jele az „i” vagy a „R” (range). 

Kiszámítása a következő képlettel történik: minmax xxRi 
 

Az xmax a legnagyobb elemértéket, míg az xmin a legkisebb elemértéket jelenti. Az xmax 

értékét a MAX() függvénnyel számoljuk ki, míg az xmin értéket a MIN() függvénnyel. 

A szóródás terjedelme azt az értékközt jelöli, amelyen belül az egyes értékek 

elhelyezkednek. A szóródásról általában nem ad jó tájékoztatást, mivel nagyságát a véletlen 

hatásra erősen ingadozó, gyakran kiugró, szélső értékek határozzák meg (Kerékgyártó – 

Mundruczó, 1987). A mértékegysége az alapadatok mértékegységével egyezik meg. 

 
MAX() – MIN () = TERJEDELEM 

b) A középeltérés a sokaságelemek mediántól számított eltéréseinek átlaga. Mértékegysége az 

alapadatok mértékegységével egyezik meg. 
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Fontos, hogy az eltérések előjelétől el kell tekinteni, mivel akármilyen irányú az eltérés, 

annak abszolút nagysága a mértékadó (Szűcs, 2004). Ezt a mutatót akkor alkalmazzuk, ha a 

medián fejezi ki a legjobban a középértéket.  

Az ABS függvénnyel határozható meg egy adott szám 0-tól mért távolsága. Pozitív szám 

abszolút értéke maga a szám, negatív szám abszolút értéke a szám ellentettje. A nullától vett 

távolság soha nem lehet negatív szám (0 abszolút értéke 0. 

A számolás esetén különbséget tehetünk minta sokaság és teljes sokaság figyelembevétele 

mellett. 

Egyszerű (súlyozatlan) feladatok esetén a számítás: 

 TELJES sokaság     MINTA sokaság 

 
n
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Súlyozott feladatok esetén a számítás (gyakorisági sorból számítjuk a mutató értékét, 

természetesen súlyozott formulát kell alkalmazni): 

 TELJES sokaság     MINTA sokaság 

 










 k
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A súlyozott feladatról akkor beszélünk, ha a középeltérést gyakorisági sorból számoljuk, az 

egyes eltéréseket a megfelelő gyakoriságokkal súlyozva vesszük figyelembe.  

 
 

c) Az abszolút átlageltérés (más néven átlagos abszolút eltérés) esetén a számtani átlagtól való 

eltérést használjuk fel a szóródás mértékének a meghatározásához. Mivel az egyes 

értékeknek a számtani átlagtól vett eltéréseinek az összege nulla (számtani átlag 

tulajdonsága), így az abszolút értékét kell képezni a különbségeknek, hogy az felhasználható 

legyen a jellemzéshez.  

Fogalmi meghatározás alapján az abszolút átlagos eltérés az eltérések abszolút értékeinek 

számtani átlaga. Mértékegysége az alapadatok mértékegységével egyezik meg. Különbséget 

tehetünk minta sokaság és teljes sokaság figyelembevétele mellett a számításban. 

Egyszerű (súlyozatlan) feladatok esetén a számítás: 
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 TELJES sokaság     MINTA sokaság 

 
n
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Súlyozott feladatok esetén a számítás (gyakorisági sorból számítjuk a mutató értékét, 

természetesen súlyozott formulát kell alkalmazni): 

 TELJES sokaság     MINTA sokaság 

 










 k

i
i

k

i
ii

f

xxf
AÁ

1

1      

1
1

1













k

i
i

k

i
ii

f

xxf
aá  

 

Súlyozott feladatról akkor beszélünk, ha az abszolút átlageltérést gyakorisági sorból 

számoljuk, az egyes eltéréseket a megfelelő gyakoriságokkal súlyozva vesszük figyelembe.  

 

 

d) A variancia (szórás négyzet, átlagos négyzetes eltérés) jelentésének a meghatározása 

nehéz, mivel mértékegysége nem értelmezhető a számításban használt négyzetre emelés 

miatt.  

Nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy az egyes értékeknek a számtani átlagtól vett 

eltéréseinek az összege nulla, így a   )( xxi összeget nem tudjuk felhasználni a szóródás 

mérésére Az  )( xxi  eltérések előjelétől való eltekintés egyik módja, ha az átlagolásukra a 

négyzetes átlagot használjuk. 

Különbséget tehetünk minta sokaság és teljes sokaság figyelembevétele mellett a 

számításban. 

Egyszerű (súlyozatlan) feladatok esetén a számítás: 

 TELJES sokaság     MINTA sokaság 

 
n
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Súlyozott feladatok esetén a számítás (gyakorisági sorból számítjuk a mutató értékét, 

természetesen súlyozott formulát kell alkalmazni): 

 TELJES sokaság     MINTA sokaság 
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Súlyozott feladatról akkor beszélünk, ha a varianciát a gyakorisági sorból számoljuk, az 

egyes eltéréseket a megfelelő gyakoriságokkal súlyozva vesszük figyelembe.  

 

A számításaink ellenőrzésére használhatjuk a számítógépen a variancia kiszámításához 

szükséges függvényeket is (csak súlyozatlan mutatók esetében van függvényünk): 

Minta sokaság esetén: =VAR() 

Teljes sokaság esetén: =VARP() 

 

A kimutatásvarázslóval is meg lehet határozni a variancia értékét súlyozatlan (egyszerű) 

feladatok esetén.  

Kimutatás beállítása a feladat leírása alapján, majd az „Értékösszegzési szempont” menü 

megkeresése és azon belül alkalmazni a Var vagy a Varp beállítást.  

 

 
 
e) A szórás az egyes értékek és a számtani átlag különbségeinek négyzetes átlaga. Ez a 

leggyakrabban használt szóródási mérőszám. Fontos tulajdonságnak számít az, hogy a 

számtani átlag négyzetes minimum tulajdonságából következik, hogy a számtani átlagtól 

vett eltérés négyzetes átlaga KISEBB, mintha az eltéréseket bármilyen más értéktől 

kalkuláltuk volna (Kerékgyártó – Mundruczó, 1987). A szórás az eltérések négyzetes 

átlagának tekinthető. Az ismérvértékeknek a számtani átlagtól való eltérését, az  xxi   

értékeket használja fel a szóródás mértékeként. Kerekgyártó et. al (2008) szerint kézenfekvő 

az eltérések átlagával jellemezni a szóródást. 

Mértékegysége az alapadatok mértékegységével egyezik meg. 

Különbséget tehetünk minta sokaság és teljes sokaság figyelembevétele mellett a 

számításban. 

 

Egyszerű (súlyozatlan) feladatok esetén a számítás: 

 TELJES sokaság     MINTA sokaság 
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A súlyozott feladatok esetén a számítás (gyakorisági sorból számítjuk a mutató értékét, 

természetesen súlyozott formulát kell alkalmazni): 

 TELJES sokaság     MINTA sokaság 
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A súlyozott feladatról akkor beszélünk, ha a szórást gyakorisági sorból számoljuk, az egyes 

eltéréseket a megfelelő gyakoriságokkal súlyozva vesszük figyelembe.  

 

A szórást tehát így az egyes értékek és a számtani átlag különbségének négyzetes átlagának 

is hívjuk. 

A szórás nagyon sok előnnyel rendelkezik, mivel valamennyi értéket figyelembe veszi és 

egyértelműen meghatározható. A szakirodalmi kutatás alapján megállapítható, hogy a szórás 

jól alkalmazható a változékonyság, az ingadozások mértékének jellemzésére. Azonban 

természetesen van hátránya is, mivel a szórás négyzetes átlagon alapul, így rendkívül 

érzékeny a kiugró értékekre (négyzetre emeléssel a kiugró értékek torzítják az eredményt).  

A számításaink ellenőrzésére használhatjuk a számítógépen a szórás kiszámításához 

szükséges függvényeket is (csak súlyozatlan mutatók esetében van függvényünk): 

Minta sokaság esetén: =SZÓRÁS() 

Teljes sokaság esetén: =SZÓRÁSP() 

 

A kimutatásvarázslóval is meg lehet határozni a szórás értékét súlyozatlan (egyszerű) 

feladatok esetén.  

Kimutatás beállítása a feladat leírása alapján, majd az „Értékösszegzési szempont” menü 

megkeresése és azon belül alkalmazni a Szórás vagy a Szórásp beállítást.  

 

f) A szórás abszolút értéke a sokaság változékonyságáról önmagában még kevés információt 

ad. Ezért célszerű kiszámítani annak az átlaghoz viszonyított nagyságát is, melyet relatív 



96 
 

szórásnak (szóródási együtthatónak vagy variációs koefficiensnek) nevezünk. Ez egy 

dimenzió nélküli szóródási mérőszám, mely a szóródás relatív nagyságát méri (dimenzió 

nélküli szám). Fontos tulajdonsága az, hogy kiszűri az értékek nagyságrendjét. A mutató 

esetében a szórás átlaghoz viszonyított nagyságát fejezi ki, vagyis az egyes értékek az 

átlagtól relatíve átlagosan mennyivel (hány százalékkal) térnek el.  

Kifejezési formája százalék (mértékegysége nincs!).  

Kiszámítása: 

100*
átlag

szórás
V   

Értékei a következők lehetnek:  

0 - 10%: homogén a sokaság, állandóságot feltételezünk. 

10 - 20%: közepesen változékony a sokaság. 

20 - 30%:  erősen változékony a sokaság. 

30% felett: a sokaság jellemzésére az átlag nem alkalmas, szélsőségesen ingadozó a 

sokaság.  

 

Fontos, hogy a relatív szórás értékét csak pozitív értékű ismérv esetén alkalmazhatjuk. Ez a 

mutató (mérőszám) a szóródás relatív nagyságát méri. A kapott eredmény egy dimenzió 

nélküli szám, mely kiszűri az értékek nagyságrendjét. Értéke lehet 1 (100%) feletti is.  

Értelmezése: a szórás átlaghoz viszonyított nagyságát fejezi ki, azaz az egyes értékek az 

átlagtól relatíve átlagosan mennyivel (hány százalékkal) térnek el.  

A képlet alkalmazásával megállapítható, hogy a relatív szórás egyenlő az egyes relatív 

eltérések négyzetes átlagával.  

 

g) A relatív variációs koefficiens a relatív szórás gyök „n”-nel való korrigálása. Ennek értéke 

csak 1 (100%) alatti értékű lehet.  

Kiszámítása: 
n

átlag

szórás

n

szórásrelativ
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4.6. A szóródási mutatók gyakorlati megközelítése 

A szóródási mutatók számításánál megkülönböztetünk tehát súlyozatlan és súlyozott formát. A 

következőkben mindkét típust áttekintjük. 

 

4.6.1. Súlyozatlan (egyszerű) szóródási mutatók  

Nézzünk egy példát. Az élelmiszer adatbázisból készítsünk egy kimutatást, ahol a dél-alföldi 

régió trappista sajt árait mutatjuk be a vizsgált 11 évben (76. ábra: A súlyozatlan szóródási 

mutatók kiszámításához szükséges alapfeladat). 

Új kimutatást készítünk (Beszúrás – Kimutatás – Kimutatás) 

1. Sor mező: Régió 

2. Oszlop mező: Árucikk 

3. Jelentésszűrő: Év 

4. Érték: Ár (Ft/kg) 

5. A feladat leírás alapján leszűrjük az adatokat: trappista sajt, Dél-Alföld. 

 

 

 76. ábra: A súlyozatlan szóródási mutatók kiszámításához szükséges alapfeladat 

 

A kimutatás elkészítése után másolás és irányított beillesztéssel egy üres helyre áthelyezzük a 

számoláshoz szükséges adatokat.  

Az első szóródási mutató a szóródás terjedelme, amihez az adatbázisban meg kell keresni a 

legnagyobb és legkisebb elemértéket. Ezt követően a MAX értékből ki kell vonni a MIN értéket 

és megkapjuk a terjedelem értékét (77. ábra: A súlyozatlan szóródás terjedelmének a 

meghatározása a példa alapján). 
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 77. ábra: A súlyozatlan szóródás terjedelmének a meghatározása a példa alapján 

 

A MAX() – MIN() = 1479 – 1006 =  473 Ft/kg levezetés alapján megállapítható, hogy a 

legmagasabb és a legalacsonyabb elemérték közti távolság 473 Ft a dél-alföldi régióban. 

 

 

A következő mutató a középeltérés, amihez először meg kell határozni a medián értékét a 

MEDIÁN() függvény segítségével. Ennek az értéke 1257 Ft/kg, mely azt jelenti, hogy a sokaság 

50%-a ettől az értéktől alacsonyabb, 50%-a pedig magasabb.  

A medián meghatározása után új oszlopot kell készíteni, mely a I xi – Me I eljelölést kapja. 

Tehát abszolút értékkét kell venni az alapadat és a medián különbségének soronként, majd ezek 

összegét kell képezni a SZUM() függvény segítségével. A kapott eredményt osztva az 

elemszám értékével kapjuk meg a középeltérést teljes sokaság esetén. Minta sokaság esetén 

elemszám mínusz egy értékével kell osztani (78. ábra: A súlyozatlan középeltérés 

meghatározása a példa alapján).  

A példánkban kiszámított eredmények alapján az alapadatok  az 1257 Ft-os medián  értékétől 

abszolút értékben átlagosan 127,4 Ft-tal térnek el kilógrammonként a példa esetén a dél-alföldi 

régióban (minta esetén).  
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 78. ábra: A súlyozatlan középeltérés meghatározása a példa alapján 

 

A következő mutató az abszolút átlageltérés, amihez először meg kell határozni az átlag értékét 

az ÁTLAG() függvény segítségével. Ennek az értéke 1240,64 Ft/kg, mely azt jelenti, hogy a 

minta alapján a trappista saját átlagos ára minta alapján 1240,64 Ft/kg.  

 

 

 79. ábra: A súlyozatlan abszolút átlageltérés meghatározása a példa alapján 



100 
 

Az átlag meghatározása után új oszlopot kell készíteni, mely a I xi – átlag I eljelölést kapja. 

Tehát az abszolút értékét kell venni az alapadat és az átlag különbségét soronként, majd ezek 

összegét kell képezni a SZUM() függvény segítségével. A kapott eredményt osztva az 

elemszám értékével kapjuk meg az átlageltérést teljes sokaság esetén. Minta sokaság esetén 

elemszám mínusz egy értékével kell osztani (79. ábra: A súlyozatlan abszolút átlageltérés 

meghatározása a példa alapján).  

A példánkban kiszámított eredmények alapján az alapadatok  az 1240,64 Ft-os átlag értékétől 

abszolút értékben átlagosan 129,04 Ft-tal térnek el kilógrammonként a minta esetén a dél-

alföldi régióban .  

 

 

A következő mutató a variancia, amihez az átlag értékét kell ismerni (ÁTLAG()). Ennek az 

értéke 1240,64 Ft/kg a példánkban.  

Az átlag meghatározása után új oszlopot kell készíteni, mely a (xi – átlag)2. Tehát az alapadat 

és az átlag különbség négyzetét kell képezni soronként, majd a SZUM() függvény segítségével 

az összegét képezni az új oszlopnak. A kapott eredményt osztva az elemszám értékével kapjuk 

meg a varianciát teljes sokaság esetén. Minta sokaság esetén elemszám mínusz egy értékével 

kell osztani (80. ábra: A súlyozatlan variancia és szórás meghatározása a példa alapján).  

 

 80. ábra: A súlyozatlan variancia és szórás meghatározása a példa alapján 
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Mivel a variancia mértékegysége nem értelmezhető, így a kapott eredményt sem kell 

értelmezni.  

De, ha a variancia értékéből gyököt vonunk, akkor megkapjuk a szórás értékét, mely már 

értelmezhető lesz.  

A kapott eredmény alapján az alapadatok az átlagtól átlagosan 143,48 Ft-tal térnek el a minta 

alapján a dél-alföldi régióban.  

 

A szórás értékét osztva  az átlag értékével adja meg a relatív szórás (variációs koefficiens) 

értékét. Mivel 143,48/1240,64 *100 =  11,57 %, így megállapítható, hogy a minta közepesen 

változékony, mivel a relatív szórás értéke 10-20% között van a dél-alföldi régióban.  

 

A relatív szórás értéke elemszám gyökével korrigálva a minta példánk esetén 3,49% 

(0,1157/gyök(11) *100 = 3,49%), mely a relatív variációs koefficiens értéke lesz. 
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4.6.2. Súlyozott szóródási mutatók  

A súlyozott szóródási mutatok esetén ugyanazokat a mutatókat kell kiszámolni, mint a 

súlyozatlan formánál, annyi különbséggel, hogy a súlyozó tényező értékét (forgalom) 

figyelembe kell venni.  

Készítsünk egy kimutatást, ahol a közép-magyarországi régióra kell egy olyan kimutatást 

elkészíteni, ahol a trappista sajt árait és forgalom adatait fogjuk látni éves bontásban.  

Új kimutatást készítünk (Beszúrás – Kimutatás – Kimutatás) 

1. Sor mező: Régió 

2. Oszlop mező: Árucikk 

3. Jelentésszűrő: Év 

4. Érték: Ár (Ft/kg), Forgalom (kg/év) 

5. A feladat leírás alapján leszűrjük az adatokat: trappista sajt, Közép-Magyarország (81. 

ábra: A súlyozott szóródási mutatók számításához használt kimutatás). 

 

 
 81. ábra: A súlyozott szóródási mutatók számításához használt kimutatás 

 

Az első mutató a szóródás terjedelme, melyet az ár adatokra kell kiszámolni (ebben az esetben 

tehát a forgalom értéke nem lesz befolyásoló erejű). 

A legkisebb elemértékünk a közép-magyarországi régióban a trappista sajt ára esetén 998 Ft/kg 

(82. ábra: A súlyozott szóródás terjedelmének számítása). A legmagasabb elemértékünk a 

közép-magyarországi régióban a vizsgált adatbázisban a 1566 Ft/kg. 

1566 Ft/kg – 998 Ft/kg = 568 Ft/kg. 
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82. ábra: A súlyozott szóródás terjedelmének számítása 

 

Tehát a legmagasabb és a legalacsonyabb trappista sajt ára közötti különbség a közép-

magyarországi régióban 568 Ft kilógrammonként.  

 

A következő mutató a középeltérés, de nem tanultunk súlyozott medián számítást a 

középértékek témakörénél, így ezen mutató értékét nem tudjuk kiszámolni.  

 

A következő mutató értéke így az abszolút átlageltérés mutató (83. ábra: A súlyozott abszolút 

átlageltérés számítása). 

 

 83. ábra: A súlyozott abszolút átlageltérés számítása 
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A mutató meghatározásához először a súlyozott átlagot kell meghatározni a 



i

ii
i f

xf
X  

képlet segítségével. Átlag számítás lépései:  

1. Az ár oszlop jelölése az xi, a forgalom jelölése az fi. Az átlagot az árra vonatkozóan 

szeretnénk megkapni, a forgalom függvényében.  

2. Új oszlop: fi*xi. Soronként kiszámoljuk a szorzatokat.  

3. SZUM() függvénnyel összeadjuk az új oszlop értékeit (eredmény: 446 292 616). 

4. SZUM() függvénnyel összeadjuk a forgalom értékeit (eredménye: 352 724). 

5. 3. lépés eredményét osztjuk a 4. lépés eredményével (eredmény: 1 265,27). A trappista 

sajt átlagos ára a közép-magyarországi régióban, a vizsgált évek adatai alapján 1 265,27 

Ft/kg.  

 

Az átlag meghatározása után következhet az abszolút átlageltérés meghatározása. 

1. Új oszlop készítése: fi * I xi – átlag I, soronként behelyettesíteni.  

2. SZUM() függvénnyel összeadni az új oszlop értékeit (eredmény: 51 283 577,39). 

3. A 2. lépés eredményét az összes forgalom-1 értékével osztani (145,39). Tehát az közép-

magyarországi régióban a trappista sajt árai a vizsgált években a 1 265,27 Ft-os átlagtól 

átlagosan abszolút értékben145,39 Ft-tal térnek el.  

 

A következő mutató a variancia (84. ábra: A súlyozott variancia, a súlyozott szórás, a súlyozott 

relatív szórás és a súlyozott relatív variációs koefficiens számítása). 

A varianciához először meg kell határozni az átlagot (1 265,27 Ft/kg), s ezt követően kell egy 

új oszlopot elkészíteni, mely a fi*(xi – átlag)^2. Az új oszlop értékeit soronként ki kell számolni, 

majd a SZUM() függvénnyel összeadni (10 183 005 152,79) és ezt az értéket osztani a súlyok 

száma -1 értékével (28 869,69). 

A kapott eredményt nem kell jellemezni, mivel a mértékegysége ennek a mutatónak nem 

értelmezhető (84. ábra: A súlyozott variancia, a súlyozott szórás, a súlyozott relatív szórás és a 

súlyozott relatív variációs koefficiens számítása).  

A variancia értékéből gyököt vonva kapjuk meg a szórás értékét (169,91), ami azt jelenti, hogy 

a közép-magyarországi régióban a trappista sajt árai a forgalom függvényében a vizsgált 

időszakban átlagosan 169,91 Ft-tal térnek el kilógrammonként (84. ábra: A súlyozott variancia, 

a súlyozott szórás, a súlyozott relatív szórás és a súlyozott relatív variációs koefficiens 

számítása).  
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84. ábra: A súlyozott variancia, a súlyozott szórás, a súlyozott relatív szórás és a súlyozott 

relatív variációs koefficiens számítása 
 

A szórás és az átlag hányadosával képezzük a relatív szórás (variációs koefficiens) értékét:  

 

 %43,13100*
27,1265

91,169
100* 

átlag

szórás
 

 

A kapott eredmény 13,43%, mely jelentése, hogy a vizsgált mintánk közepesen változékony, 

mivel a relatív szórás értéke 10-20% között van.  

A relatív szórás gyök forgalommal való korrigálása a relatív variációs koefficiens, mely értéke 

0,023%: 

 

%023,0100*
352724

27,1265

91,169

100* 
elemszám

átlag

szórás
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4.7. A koncentráció elemzés elméleti megközelítése 

Abban az esetben, ha egy sokaságban a teljes értékösszeg jelentős része néhány sokasági 

egységre összpontosul, akkor beszélünk koncentrációról (fontos, hogy közgazdasági 

értelemben kell értelmezni).  

A koncentráció jelentése, hogy az értékösszeg jelentős része a sokaság kevés/relatíve kevés 

egységére összpontosul.  

Többféle koncentrációt különböztethetünk meg, azonban nincs merev elhatárolódás a kétféle 

megjelenési forma között:  

1. abszolút koncentráció: az értékösszeg (S) kevés egység között oszlik meg. Ez azt jelenti, 

hogy az értékösszeg 1 vagy nagyon kevés elem között oszlik meg.  

2. relatív koncentráció: az értékösszeg (S) egyenetlenül oszlik el a sokaság egységeire. 

Jelentős része a sokaság kis hányadához tartozik. Például: 20% – 20% – 20%…% 

részesedésűek a csoportok.  

 

Ezen témakörhöz tartozik a különböző piaci részesedések értelmezése is:  

1. Monopólium: Az egész értékösszeget egy piaci résztvevő birtokolja (dohány árú, pénz 

nyomtatás, jövedéki adó, stb.) 

2. Duopólium: Két piaci résztvevős piac. 

3. Oligopólium: Kevés piaci partner van. Az oligo keveset jelent. 

 

A koncentráció jellemzésére a következő eszközöket/módszereket lehet használni:  

1. koncentrációs táblázat (megoszlási viszonyszám kalkulációja) 

A koncentrációs táblázat könnyebb megértése érdekében egy példán keresztül mutatom be 

ezt az eszközt. A vizsgált példánk esetében ismert 10 neves, magyarországi bank eszközök 

értéke millió forintban kifejezve (az eszközök értéke csökkenő sorrendben van feltüntetve).   

Bankok Eszközök (mFt) 

1 6 213 397 
2 3 213 379 
3 2 948 517 
4 2 749 837 
5 2 482 860 
6 2 400 580 
7 1 675 031 
8 1 566 193 
9 1 189 217 
10 900 025 
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Feladat: Határozzuk meg a bankok és az eszközök értékének a relatív gyakoriságát.  

A bankok eljelölése (1, 2, 3, …, 10), illetve a hozzájuk tartozó eszközök mennyiség (millió 

forintban kifejezve) adott. 

A piaci részesedés (másnéven relatív érték) meghatározása az adott értékekre vonatkozó 

megoszlási viszonyszám kiszámítását jelenti. Az adott rész sokaság osztva a teljesnek 

tekintett sokaság értékével.  

a) Bankok esetén: 1/10 (Minden bank egy egységet jelent, összesen 10 darab bank 

van). 

b) Eszközök esetén: adott bankhoz tartozó eszközök értéke osztva a 10 bank 

összesen eszközök értékével.   

 

Bankok 
Eszközök 

(mFt) 

Bankok Eszközök Bankok Eszközök 

relatív gyakoriság relatív gyakoriság 

1 6 213 397 1/10 6213397/25339036 10,00% 24,52% 
2 3 213 379 1/10 3213379/25339036 10,00% 12,68% 
3 2 948 517 1/10 2948517/25339036 10,00% 11,64% 
4 2 749 837 1/10 2749837/25339036 10,00% 10,85% 
5 2 482 860 1/10 2482860/25339036 10,00% 9,80% 
6 2 400 580 1/10 2400580/25339036 10,00% 9,47% 
7 1 675 031 1/10 1675031/25339036 10,00% 6,61% 
8 1 566 193 1/10 1566193/25339036 10,00% 6,18% 
9 1 189 217 1/10 1189217/25339036 10,00% 4,69% 
10 900 025 1/10 900025/25339036 10,00% 3,55% 

Összesen 25 339 036 SZUM() SZUM() 100,00% 100,00% 
 

Tehát az egyes bankok relatív gyakorisága (részaránya) 10%. 

Az 1. bank a teljes eszközállomány (10 bank eszközállománya = teljes eszközállomány) 

24,52%-át teszi ki. 

A 2. bank a teljes eszközállomány (10 bank eszközállománya = teljes eszközállomány) 

12,68%-át teszi ki. 

A 3. bank a teljes eszközállomány (10 bank eszközállománya = teljes eszközállomány) 

11,64%-át teszi ki.  

stb. 

 

A relatív gyakoriság meghatározása után készítsük el a kumulált relatív gyakoriság 

kiszámítását. A kumulált érték meghatározása úgy történik, hogy az adott sorral bezárólag, 

fentről lefele haladva össze kell adni az adott értékeket. Fontos, hogy a kumulált oszlopok 
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meghatározása esetén nincs összesen sor értékünk, mivel az utolsó résztvevő sora esetén 

megkapjuk a 100% értékét.  

Bankok 
Bankok Eszközök Bankok Eszközök Bankok Eszközök 

relatív gyakoriság kumulált gyakorisága 
kumulált 

gyakorisága 

1 10,00% 24,52% 10% 24,52% 10,00% 24,52% 
2 10,00% 12,68% 10%+10% 24,52%+12,68% 20,00% 37,20% 
3 10,00% 11,64% 20%+10% 37,2%+11,64% 30,00% 48,84% 
4 10,00% 10,85% 30%+10% 48,84%+10,85 40,00% 59,69% 
5 10,00% 9,80% 40%+10% 59,69%+9,80% 50,00% 69,49% 
6 10,00% 9,47% 50%+10% 69,49%+9,47% 60,00% 78,96% 
7 10,00% 6,61% 60%+10% 78,96%+6,61% 70,00% 85,57% 
8 10,00% 6,18% 70%+10% 85,57%+6,18% 80,00% 91,75% 
9 10,00% 4,69% 80%+10% 91,75%+4,69% 90,00% 96,45% 
10 10,00% 3,55% 90%+10% 96,45%+3,55% 100,00% 100,00% 

Össz. 100,00% 100,00%         
 

Az 1. bank a vizsgált 10 bank 10%-át teszi ki. Az 1. és a 2. bank a vizsgált bankok 20%-át 

teszik ki. Az 1., a 2. és a 3. bank a vizsgált bankok 30%-át teszi ki. (stb.) 

 

Az 1. bank eszközök értéke a vizsgált 10 bank eszközök értékének a 24,52%-át teszi ki. Az 

1. és a 2. bank eszközök értékei a vizsgált 10 bank eszközök értékének a 37,2%-át teszi ki. 

Az 1., a 2. és a 3. bank eszközök értékei a vizsgált 10 bank eszközök értékének a 48,84%-

át teszi ki. (stb.) 

A Lorenz-görbét a PONT(X,Y) diagram felhasználásával készítjük el, ahol a bankok és az 

eszközök kumulált gyakoriságát ábrázoljuk (eszközöknél a legkisebbtől a legnagyobb 

gyakoriságig kell sorba rendezni a gyakoriságokat és azokból kell kumulált sort készíteni).  
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Az elkészített Lorenz-görbe a következő:  

 

 

A Lorenz-görbe ábrázolása után nézzük meg az értelmezést:  

- 10%-a a bankoknak az összes eszközök 3,55%-át tették ki a vizsgált évben. 

- 20%-a a bankoknak az összes eszközök 8,25%-át tették ki a vizsgált évben. 

- 30%-a a bankoknak az összes eszközök 14,43%-át tették ki a vizsgált évben. 

- 40%-a a bankoknak az összes eszközök 21,04%-át tették ki a vizsgált évben. 

- 50%-a a bankoknak az összes eszközök 30,51%-át tették ki a vizsgált évben. 

- 60%-a a bankoknak az összes eszközök 40,31%-át tették ki a vizsgált évben. 

- 70%-a a bankoknak az összes eszközök 51,16%-át tették ki a vizsgált évben. 

- 80%-a a bankoknak az összes eszközök 62,80%-át tették ki a vizsgált évben. 

- 90%-a a bankoknak az összes eszközök 75,48%-át tették ki a vizsgált évben. 

- 100%-a a bankoknak az összes eszközök 100,00%-át tették ki a vizsgált évben. 

 

2. kvantilis (kvartilis, decilis, percentilis, stb.) 

Az osztályozás során egyenlő gyakoriságú osztályközök képzése is megvalósítható. Ezeket 

p-ed rendű kvantilisnek is nevezzük. A p-ed rendű kvantilis az a szám, amelynél az összes 

előforduló ismérvérték p-ed része nem nagyobb 1-p-ed része pedig nem kisebb (csak 

sorbarendezett elemek esetén lehet a megfelelő értékeket meghatározni).  

A következő fontosabb alcsoportokat említhetjük meg: 

a) medián (Me): két egyenlő gyakoriságú részre osztjuk a sokaságot (két osztóponttal).  



110 
 

b) kvartilisek (Q1, Q2, Q3): négy egyenlő gyakoriságú részre osztjuk a sokaságot (3 

osztóponttal). 

c) kvintilis (K1, K2, K3, K4): öt egyenlő gyakoriságú részre osztjuk a sokaságot (4 

osztóponttal). 

d) decilis (D1, D2, …,, D9): tíz egyenlő gyakoriságú részre osztjuk a sokaságot (9 

osztóponttal). 

e) percentilis (P1, P2, …,, P99): száz egyenlő gyakoriságú részre osztjuk a sokaságot (99 

osztóponttal). 

 

3. Lorenz-görbe 

A Lorenz-görbe Max Otto Lorenz nevéhez fűződik (PhD hallgató korábban írta le, később 

amerikai közgazdász lett).  

A koncentráció foka a kumulált gyakoriság és a kumulált relatív értékösszeg 

összehasonlításával állapítható meg, melynek ábrázolásához a LORENZ-görbét 

használjuk. A Lorenz görbe MINDIG csak az átló (egyenletes eloszlás vonala) alatti 

részben helyezkedhet el. (85. ábra: A Lorenz-görbe általános ábrázolása). Érdekességnek 

számít, hogy a Lorenz-görbe eredeti publikációjában fordítva van ez az ábrázolás.  

 

 
 85. ábra: A Lorenz-görbe általános ábrázolása 

 

A Lorenz-görbe ,
iZ értéke az értékösszeg kumulált értékét, míg a ,

ig érték a gyakoriság 

kumulált értékét jelenti. Fontos, hogy minél közelebb van a görbe az x tengelyhez, annál 

koncentráltabb a sokaság.  
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A Lorenz-görbe meghatározásához minden esetben szükséges, hogy a legkisebbtől a 

legnagyobb rendezzük sorba az elemeket.  

 

A Lorenz-görbe ábrájánál az egyenletes eloszlás vonala és a görbe közötti részben található 

meg az „A”’ rész (koncentráció nagysága = A), míg a görbe alatti résznél a „B” rész.  

A Lorenz-görbe minél távolabb van az egyenestől, annál koncentráltabb a jelenség.  

A Lorenz-görbe alkalmazása: 

 a relatív koncentrációt szemléltetésénél (a relatív koncentráció jelentése a 

megoszlási viszonyszámok kumulált értékét mutatja) 

 az interpoláció esetében, 

 a koncentráció idő és térbeli összehasonlításánál, 

 több jelenség koncentrációjának összehasonlításakor.  

 

A koncentráció hiányáról akkor beszélünk, ha a Lorenz-görbe egybeesik a négyzet bal alsó 

sarkából a jobb felső sarkába tartó átlóval (azaz az egyenletes eloszlás vonalával).  

A Lorenz-görbe esetén az átlagpont is meghatározható, mely a 45 fokos egyenes eltolását 

jelenti a Lorenz-görbére (érintőt kell készteni). Az érintő pontot az x tengelyre le kell 

vetíteni, mely azt fogja megadni, hogy a résztvevők hány százaléka rendelkezik átlagos 

értéktől kevesebbel.  

A Lorenz-görbe elmélete alapján a mindennapokban is létezik egy szabály, amit érdemes 

átgondolni: az események 80%-a az okok 20%-át adja (Az okok 20%-a felelős az 

események 80%-ért. Ez a Pareto elv, amelyet nem szabad olyan mereveb kezelni). Az 

életünkben is tapasztalhatók ezek az elméletek:  

- a telefonkönyvünk híváslistájában a hívások 80%-át a telefonunkban lévő 

telefonszámok 20%-a adja,  

- a megtermelt javak 80%-a a dolgozók 20%-ához köthetők, 

- az egyetemen a publikációk 90%-a az oktatók 10%-ához köthetők.  

 

4. Gini-koncentrációs együttható (összeadások sorozata) 

A Gini koncentrációs együttható segítségével határozható meg a Lorenz-görbe alatti 

terület.  
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Kiszámítása a 
BA

A
G


 képlettel történik, ahol az „A” a koncentráció nagysága (a 

Lorenz-görbe és az egyenletes eloszlás vonala közti terület), az (A+B) pedig 0,5. 

Egyenlőség átrendezése után G = 2A. 

Átrendezve az egyenletet a következő képlethez jutunk: 








 n

i
i

i j
ji

yn

yy

G

1

2
, ahol az „i” az 

i. adatot, míg a „j” a j. alapadatot jelenti. Ez a képlet alapján tehát az abszolút értékét kell 

venni az értékek különbözőségének, majd össze kell adni az oszlop és sor értékeit.  

 

5. Szóródási mérőszámok 

A szóródási mérőszámok közül a relatív szórás (azaz a variációs koefficiens) értékét 

célszerű megemlíteni, mivel ezzel jól jellemezhető a sokaságunk.  

 %100*
x

s
CVVr  , ahol a „s” a sokaság szórását jelenti, míg az x az átlagot jelenti.  

 

6. Herfindahl-Hirschman index (HHI) 

A Herfindahl-Hirschman index a közgazdaságban a piaci koncentráció jellemzésére 

használják. A Herfindahl-Hirschman index a megoszlási viszonyszámok négyzet összegét 

jelenti. Egy adott ágazat (gazdasági) szektor HHI-e a piacon található vállalatok 

részesedésének négyzetösszege.  

 Kiszámítása 



n

i
miVHHI

1

2
. 

A HHI értéke 
n

1
 és 1 közötti értékű lehet. Az 

n

1
 értéke akkor lesz a mutatónak, ha a 

gazdasági szereplők egyenlő piaci részesedéssel rendelkeznek. A nullához akkor fog a HHI 

értéke közelíteni, ha sok, egyenként kicsi piaci részesedéssel rendelkező szereplő van a 

rendszerben. Az egyhez akkor fog közelíteni, ha egy szereplő kezében koncentrálódik a 

piaci részesedés jelentős része (ezt nevezzük monopóliumnak). Ebben az esetben a szabad 

piaci verseny veszélybe kerülhet.  

A koncentráció teljes hiánya esetén 0
21


nn
HHI , azaz 

n
HHI

1
 . 

A HHI esetén sokszor a piaci részesedést nem 0 és 1 közötti számmal jellemzik, hanem 

százalékosan. Ekkor a HHI értéke nem 0 és 1 között lesz, hanem 0 és 10 000 között 
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alakul. A 10 000 mutatja a teljes koncentráció mértékét (mivel 100*100). A HHI kritikus 

értékei százalék alapján a következők:  

HHI < 1 000    alacsony koncentráció 

80010001  HHI   mérsékelt koncentráció 

HHI1 800   magas koncentráció 

 

Célszerű megvizsgált a variációs együttható és a Herfindahl-Hirschman index közti 

összefüggéseket is, mivel ezek hasonló tulajdonságot jellemeznek, illetve a kettő egymásba 

átszámítható. Az alapösszefüggés a két mutató között a következő: 
n

CV
HHI

12 
 . 

Fontos azonban tisztában lenni az átszámítás alatt azzal, hogy csak abban az esetben 

kapunk helyes eredményt, ha sokasági szórást használunk a CV meghatározásához („n” 

van a nevezőben). Ezen információ ismeretében a CV maximális értéke 1n . 

 

86. ábra: A variációs koefficiens és a HHI közötti összefüggés egy 40 elemű minta esetén 
 

 

7. Entrópia 

Az entrópia a rendezetlenség mértékét jelenti. Megmutatja, hogy a rendszer belső 

struktúrája milyen kevéssé bonyolult, mennyire egyszerű, mennyire egyszerűen leírható. 

Az egyensúlyba került rendszer minden szempontból homogénnek tekinthető. A szerkezete 

a legkevésbé bonyolult, hiszen mindenhol ugyanolyan.  

Ez alapján megállapítható, hogy minél kisebb egy rendszer entrópiája, annál bonyolultabb 

a belső szerkezete, annál strukturáltabb, differenciáltabb, annál nagyobb számú és nagyobb 
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mértékű különbségek, eltérések vannak benne, annál több információ, adat szükséges a 

rendszer leírásához. 

 

4.8.  A koncentráció elemzés gyakorlati megközelítése 

Ismerjük a bankszektor legfontosabb szereplőinek az eszköz állományát, millió forintban 

kifejezve NÖVEKVŐ sorrendben (ha az adatbázisunk rendezetlen, akkor mindig sorba kell 

rendezni az elemeket növekvő sorrendbe) (4. táblázat: A koncentrációhoz használható 

alapadatok).  

4. táblázat: A koncentrációhoz használható alapadatok 

Sorszám Eszközök összesen (millió Ft) 

1 21 153,2 
2 28 795,2 
3 81 291,0 
4 91 291,8 
5 145 595,1 
6 205 146,6 
7 225 595,0 
8 236 998,6 
9 248 067,3 
10 2 651 573,6 
11 3 514 480,6 
12 5 898 655,3 
13 6 281 242,1 
14 8 299 502,6 
15 10 930 404,6 
16 11 689 981,0 
17 16 753 561,4 
18 17 327 790,6 
19 19 191 013,4 

20 20 577 594,0 

Összesen 124 399 733,2 
 

A piaci szereplők összes eszköz állománya 124 399 733,2 millió Ft (4. táblázat: A 

koncentrációhoz használható alapadatok).  

Ezt követően el kell készíteni az Eszközök összesen oszlopértékére a kumulálást. A kumulálás 

elkészítéséhez mindig az előző sor összesen értékéhez kell hozzáadni a vizsgált sor értékét. 

Ezen számítás elvégzését követően az Eszköz összesen értékét a 20. sor kumulált értékénél kell 

megkapni (5. táblázat: Az Eszközök kumulált értékének a meghatározása). 
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5. táblázat: Az Eszközök kumulált értékének a meghatározása 

Sorszám Eszközök összesen (millió Ft) Kumulált eszközök összesen 

1 21 153,2 21 153,2  =21153,2 
2 28 795,2 49 948,4  =28795,2+21153,2 
3 81 291,0 131 239,4  =81291+49948,4 
4 91 291,8 222 531,2  =91291,8+131239,4 
5 145 595,1 368 126,4 … 
6 205 146,6 573 273,0 … 
7 225 595,0 798 868,1 … 
8 236 998,6 1 035 866,7 … 
9 248 067,3 1 283 934,0 … 
10 2 651 573,6 3 935 507,6 … 
11 3 514 480,6 7 449 988,2 … 
12 5 898 655,3 13 348 643,5 … 
13 6 281 242,1 19 629 885,6 … 
14 8 299 502,6 27 929 388,2 … 
15 10 930 404,6 38 859 792,8 … 
16 11 689 981,0 50 549 773,8 … 
17 16 753 561,4 67 303 335,2 … 
18 17 327 790,6 84 631 125,8 … 
19 19 191 013,4 103 822 139,2 … 

20 20 577 594,0 124 399 733,2 … 

Összesen 124399733,2 -   
 

Ezt követően kerülhet sor a részarányok meghatározására, ahol azt vizsgáljuk meg, hogy a 

vizsgált 20 piaci résztvevő összesen részéből az egyes résztvevők mennyit tesznek ki. Látható, 

hogy a legnagyobb részarány 16,5%, 15,4% és a 13,9%. Ez a 3 piaci résztvevő a 20 piaci 

résztvevő összes eszköz állományából megközelítőleg 45%-ot tettek ki. A sorbarendezett 

vállalkozások közül az első 9 vállalkozás 0,2% alatt részesül (6. táblázat: Az Eszközök kumulált 

értékének részarány meghatározása).  
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6. táblázat: Az Eszközök kumulált értékének részarány meghatározása 

Sorszám 
Eszközök összesen 
(millió Ft) 

Kumulált eszközök 
összesen 

Részarány 

1 21 153,2 21 153,2 0,0%  =21153,2/124399733,2 
2 28 795,2 49 948,4 0,0%  =28795,2/124399733,2 
3 81 291,0 131 239,4 0,1%  =81291/124399733,2 
4 91 291,8 222 531,2 0,1% … 
5 145 595,1 368 126,4 0,1% … 
6 205 146,6 573 273,0 0,2% … 
7 225 595,0 798 868,1 0,2% … 
8 236 998,6 1 035 866,7 0,2% … 
9 248 067,3 1 283 934,0 0,2% … 
10 2 651 573,6 3 935 507,6 2,1% … 
11 3 514 480,6 7 449 988,2 2,8% … 
12 5 898 655,3 13 348 643,5 4,7% … 
13 6 281 242,1 19 629 885,6 5,0% … 
14 8 299 502,6 27 929 388,2 6,7% … 
15 10 930 404,6 38 859 792,8 8,8% … 
16 11 689 981,0 50 549 773,8 9,4% … 
17 16 753 561,4 67 303 335,2 13,5% … 
18 17 327 790,6 84 631 125,8 13,9% … 
19 19 191 013,4 103 822 139,2 15,4% … 

20 20 577 594,0 124 399 733,2 16,5% … 

Összesen 124399733,2 - 100,0%   
 

 

Ezt követően készítjük el ezen oszlopnak a kumulált számítását, ahol itt is az utolsó sor 

értékénél 100%-ot kell kapnunk (7. táblázat: Az Eszközök kumulált részarány meghatározása).  

Ezt követően készítjük el az egyes rész értékek kumulált értékeit (8. táblázat: Az egyes piaci 

résztvevők rész meghatározása százalékban).  

Ezen számítások elvégzésével készen állunk a Lorenz görbe ábrázolására, ahol a kumulált %-

os értékeket ábrázoljuk (87. ábra: A Lorenz görbe a piaci résztvevők adatai alapján).  
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7. táblázat: Az Eszközök kumulált részarány meghatározása 

Sorszám 
 Eszközök összesen 

(millió Ft) 
Kumulált 

eszközök összesen 
Részarány 

kumulált részarány 
% 

1  21 153,2 21 153,2 0,0% 0,0% 0,0% 
2  28 795,2 49 948,4 0,0% 0,0%  =0,0%+0,0% 
3  81 291,0 131 239,4 0,1% 0,1%  =0,0%+0,1% 
4  91 291,8 222 531,2 0,1% 0,2%  =0,1%+0,1% 
5  145 595,1 368 126,4 0,1% 0,3%  =0,2%+0,1% 
6  205 146,6 573 273,0 0,2% 0,5% … 
7  225 595,0 798 868,1 0,2% 0,6% … 
8  236 998,6 1 035 866,7 0,2% 0,8% … 
9  248 067,3 1 283 934,0 0,2% 1,0% … 
10  2 651 573,6 3 935 507,6 2,1% 3,2% … 
11  3 514 480,6 7 449 988,2 2,8% 6,0% … 
12  5 898 655,3 13 348 643,5 4,7% 10,7% … 
13  6 281 242,1 19 629 885,6 5,0% 15,8% … 
14  8 299 502,6 27 929 388,2 6,7% 22,5% … 
15  10 930 404,6 38 859 792,8 8,8% 31,2% … 
16  11 689 981,0 50 549 773,8 9,4% 40,6% … 
17  16 753 561,4 67 303 335,2 13,5% 54,1% … 
18  17 327 790,6 84 631 125,8 13,9% 68,0% … 
19  19 191 013,4 103 822 139,2 15,4% 83,5% … 

20  20 577 594,0 124 399 733,2 16,5% 100,0% … 

Összesen  124399733,2 - 100,0%     
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8. táblázat: Az egyes piaci résztvevők rész meghatározása százalékban 

Sorsz. 
Eszk.  
össz. (M Ft) 

Kum. Eszk.össz. 
(MFt) 

Részarány 
Kum résza. 
% 

kum % 

1 21 153,2 21 153,2 0,0% 0,0% 5,00% 1/20 
2 28 795,2 49 948,4 0,0% 0,0% 10,00% 2/20 
3 81 291,0 131 239,4 0,1% 0,1% 15,00% 3/20 
4 91 291,8 222 531,2 0,1% 0,2% 20,00% 4/20 
5 145 595,1 368 126,4 0,1% 0,3% 25,00% 5/20 
6 205 146,6 573 273,0 0,2% 0,5% 30,00% 6/20 
7 225 595,0 798 868,1 0,2% 0,6% 35,00% 7/20 
8 236 998,6 1 035 866,7 0,2% 0,8% 40,00% 8/20 
9 248 067,3 1 283 934,0 0,2% 1,0% 45,00% 9/20 
10 2 651 573,6 3 935 507,6 2,1% 3,2% 50,00% 10/20 
11 3 514 480,6 7 449 988,2 2,8% 6,0% 55,00% 11/20 
12 5 898 655,3 13 348 643,5 4,7% 10,7% 60,00% 12/20 
13 6 281 242,1 19 629 885,6 5,0% 15,8% 65,00% 13/20 
14 8 299 502,6 27 929 388,2 6,7% 22,5% 70,00% 14/20 
15 10 930 404,6 38 859 792,8 8,8% 31,2% 75,00% 15/20 
16 11 689 981,0 50 549 773,8 9,4% 40,6% 80,00% 16/20 
17 16 753 561,4 67 303 335,2 13,5% 54,1% 85,00% 17/20 
18 17 327 790,6 84 631 125,8 13,9% 68,0% 90,00% 18/20 
19 19 191 013,4 103 822 139,2 15,4% 83,5% 95,00% 19/20 

20 20 577 594,0 124 399 733,2 16,5% 100,0% 100,00% 20/20 

Összesen 124399733,2 - 100,0% - - - 
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87. ábra: A Lorenz görbe a piaci résztvevők adatai alapján 

 

A 87. ábra: A Lorenz görbe a piaci résztvevők adatai alapján ábrán a kék vonal ábrázolja a 

Lorenz görbét, míg a felső vonal a koncentráció teljes hiányát mutatja be (piros átló) 

Annál nagyobb a koncentráció mértéke, minél nagyobb a távolság a két vonal (kék és piros) 

között.  

A koncentráció mérteke 100%, ha minden ábrázolandó pont az „x” tengelyen van rajta, kivétel 

az utolsó pont, ami egy egyenes vonalból azonnal felugrik 100%-ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3% 5% 8% 10
%

13
%

15
%

18
%

20
%

23
%

25
%

28
%

30
%

33
%

35
%

38
%

40
%

43
%

45
%

48
%

50
%

53
%

55
%

58
%

60
%

63
%

65
%

68
%

70
%

73
%

75
%

78
%

80
%

83
%

85
%

88
%

90
%

93
%

95
%

98
%

10
0%

Z'i

g'i



120 
 

4.9. Az indexek elméleti megközelítése 

Az index kifejezés latin eredetű szó. A vizsgálat heterogén, összetett sokaságra irányul. 

Alkalmazható makroszinten (pl. a gazdasági növekedés jelzőszámai, fogyasztói árindex), 

illetve mikroszinten (vezetői tájékoztatási adatok, a folyamatokban bekövetkező változások 

kiváltó tényezőinek elemzése) egyaránt.  

Másik megközelítés szerint az index-számítás olyan összehasonlító viszonyszámok, melyek 

közvetlenül nem összesíthető mennyiségek, együttes, átlagos változását fejezi ki. A dinamikus 

viszonyszámokkal mindig csak 1-1 termék árának, illetve mennyiségének alakulását 

vizsgálhatjuk. A gazdasági életben azonban szükség van olyan számításokra, amelyek 

egyszerre fejezik ki több termék ár- és mennyiségváltozásának hatását. Erre szolgálnak az 

indexszámítások. A változást kifejezhetjük mind relatív (I=index), mind abszolút 

(K=különbség) módon.  

 

Az összehasonlítás elvégezhető: 

 térben: 2 ország vagy két vállalat adatait hasonlítom, 

 időben: 2 év adatait hasonlítom össze. 

 

Napjainkban nem egyféle árut termelnek és forgalmaznak a vállalkozások, ezért érthető, hogy 

összevont mutatókkal vizsgálják tevékenységük időbeli alakulását, illetve hasonlítják azt más 

vállalkozások, területek adataihoz. 

Természetesen az egyedi indexeket is használják, mert az egyes termékek ár-, mennyiség- és 

értékváltozását ezek fejezik ki. A termékekre számított egyedi indexek a dinamikus 

viszonyszámok. 

A termékek mennyiségi és árváltozását együtt vizsgálva legegyszerűbben az érték 

összehasonlításával oldható meg. A különböző termékekből származó bevételek, termelési 

értékek azonos mértékegységűek, így összesíthetők, és összehasonlíthatók mind hányados, 

mind különbség formájában is. A leggyakrabban az időbeli összehasonlítást végezzük. 

 

Az egymással összehasonlítandó adatokat bizonyos szempontok érvényesítésével csak a 

bennünket érdeklő szempontból tesszük különbözővé, más szempontokból pedig egyformává 

alakítjuk. A standardizálás a heterogén sokaság színvonalváltozását kifejező mutatók 

tényezőkre bontásának olyan módszere, ahol a változó súlyok helyett változatlan (standard) 

súlyokat feltételezünk. 
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Az értékben való összesítést aggregálásnak, az összesített értékadatokat aggregátumoknak 

nevezzük. 

 

Statisztikai indexek 

A statisztikai index több eltérő tulajdonságú, gyakran eltérő mértékegységben kifejezett 

jelenség együttes átlagos változásának jellemzésére alkalmas. Megjelenési formájuk az 

egynemű adatokból számított viszonyszámokkal azonos (százalékos). Csak az összetett 

indexek tekinthetők tényleges indexeknek. Az egyes résztényezők változását kifejező 

dinamikus vagy egyéb összehasonlító viszonyszámok az egyedi indexek, de csak az összetett 

indexszámítás keretén belül nevezhetők annak. 

 

Indexek csoportosítása 

I. Abszolút számokból számított indexek: 

a) Értékindex, 

b) Árindex (bázis időszaki súlyozású, tárgyidőszaki súlyozású) 

c) Volumenindex (bázis időszaki súlyozású, tárgyidőszaki súlyozású). 

 

II. Viszonyszámokból számított indexek:  

a) Változó állományú index, 

b) Változatlan állományú index, 

c) Összetételindex. 

 

Jelen jegyzetben csak az abszolút számokból számított indexeket mutatom be, mivel a 

gyakorlati használatban főleg ezt alkalmazzuk. 

 

 

I. Abszolút számokból számított indexek 

Az indexszámok valamilyen szempontból összetartozó, de különnemű (különböző 

mértékegységű), közvetlenül nem összesíthető javak összességének időbeli vagy térbeli 

összehasonlítására szolgálnak. 

Az index számításánál szükségünk van mennyiségekre (jele: q [quantity]) és árakra (jele: p 

[price]) egyaránt. Az ár és a mennyiség szorzatából jön létre az értékadat (jele: v [value]), vagyis 

az árbevétel 
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A számításnál mindig két időszakra van szükségünk (évre, napra, hónapra, idő megjelölésre, 

stb.), mivel időbeli változást határozunk meg. A tőlünk távolabbi időszakot bázis időszaknak 

(jele: 0), míg a hozzánk közelebbi időszakot tárgy időszaknak (jele: 1) hívjuk. Mivel két 

időszakunk is van, így az ár és mennyiségi adatok a következő jelöléseket kapják: q0, q1, p0, p1. 

Az ár és a mennyiség szorzatából árbevételt (aggregátumot) tudunk képezni, melyek a 

következők: q0p0, q1p1, q1p0, q0p1.  

A q0p0 a bázis időszaki árbevétel/aggregátum, a q1p1 a tárgy időszaki árbevétel/ aggregátum, 

melyeket valós aggregátumoknak nevezünk. A q1p0 és a q0p1 pedig a vegyes, vagyis fiktív 

árbevétel/aggregátum. Ezeket az árbevétel adatokat fogjuk a különböző indexszámításoknál 

felhasználni.  

Tehát a nem összegezhető (különböző mértékegységű) termékek az értékösszegük alapján 

elemezhetők. Az összetartozó, de különnemű termékekből álló (heterogén) termékcsoport 

összértékét aggregátumnak (A) nevezzük.  

 

Ha az árbevétel adatokból hányadost képzünk, akkor indexet (I), míg ha különbséget képzünk, 

akkor pedig különbséget (K) számolunk.  

Általános jelölésük: 

𝐼 =
∑𝑞 𝑝

∑𝑞 𝑝
𝐾 = 𝑞 𝑝 − 𝑞 𝑝  

 

Látható, hogy az index és a különbség esetében is az árbevétel értékekre lesz szükségünk. Az 

indexek esetében a következő jelölések szerepelhetnek a képletben:  

 

 

A különbséget minden esetben úgy fogjuk képezni, hogy az indexnél megtanult képlet 

számlálójából kivonjuk a nevező értékét. Részletesebben erről a majd példánál kapunk 

információt.  
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FONTOS SZABÁLY: Mindig valaminek mutatni kell a tárgy / bázis elképzelést, azaz 

vagy az ár (p) vagy a mennyiségi (q) értékeknél jelölés legyen az index esetén!!  

A termékek változásait együtt vizsgálva legegyszerűbben az érték összehasonlításával 

oldhatjuk meg. A különböző termékekből származó bevételek, termelési értékek azonos 

mértékegységűek, így összesíthetők.  

 

A következőkben nézzük át, milyen index típusokat különböztetünk meg. 

 

a) Értékindex 

Az értékindex szakmai szempontból összetartozó jelenségek (legtöbbször termékek vagy 

termékcsoportok) értékben kifejezett összességének (termelési értékének) együttes átlagos 

változását fejezi ki. Az értékindex mindig az érvényben lévő, folyóárakon számítva fejezi ki a 

termelés értékének változását. 

Az értékindex jelentése, hogy a mennyiség és az ár együttes változása esetén, hogyan változott 

az érték az összes terméket figyelembe véve (hányszorosára). Az érték különbség pedig azt 

mutatja meg, hogy mennyivel változott az érték. 

 

Az értékindex számítása (%):   
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Látható, hogy az eltérés értékét úgy határozzuk meg, hogy az értékindexnél meghatározott 

képlet számlálójából kivonjuk a nevező értékét. Az így kapott eredmény mértékegysége Ft lesz.  

Ha 100% felett van az eredményünk az értékindexnél, akkor növekedés következett be bázis 

időszakról tárgy időszakra. Például az Ié=120% azt jelenti, hogy a bázis időszakról a tárgy 

időszakra 20%-os növekedés következett be az árbevétel változásban.  

Ha 100% alatt van az eredményünk az értékindexnél, akkor csökkenés következett be bázis 

időszakról tárgy időszakra. Például az Ié=80% azt jelenti, hogy a bázis időszakról a tárgy 

időszakra 20%-kal csökkent az árbevétel. 
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Ha a különbségképzés esetén negatív előjelű számot kapunk, akkor az a csökkenést, míg a 

pozitív előjelű szám pedig a növekedést jelöli bázisról tárgy időszakra.  

Például a Ké= 200 000 Ft azt jelenti, hogy a bázis időszakról a tárgy időszakra 200 ezer forinttal 

nőtt az árbevétel. 

Például a Ké= - 50 000 Ft azt jelenti, hogy a bázis időszakról a tárgy időszakra 50 ezer forinttal 

csökkent az árbevétel. 

 

Az értékindexnél meghatározott növekedést vagy csökkenést az ár- és volumenindex 

segítségével fogjuk magyarázni.  

 

b) Volumenindex (az ár [p] adatok állandók) 

A volumenindex különböző termékek mennyiségének együttes átlagos változását fejezi ki. A 

mennyiség változása mellett azt feltételezzük, hogy az árak változatlanok.  

A bázissúlyozású volumenindexet Laspeyres-féle volumenindexnek, míg a tárgyidőszak 

súlyozású volumenindexet Paasche-féle volumenindexnek nevezzük. 

A volumenindex számítása (%):   
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A képletekben szereplő q0p1 és q1p0 szorzatok összegzéseként kapott érték adatokat fiktív 

aggregátumoknak nevezzük, mivel ezek a valóságban nem léteznek. 

Ha 100% felett van az eredményünk a volumenindexnél, akkor növekedés állapítunk meg.  

Például az  

 𝐼 =140% azt jelenti, hogy a mennyiségek változása mellett a bázis időszaki árak 40%-

ban növelték az árbevétel változást bázisról tárgy időszakra.  

 𝐼 = 180% azt jelenti, hogy a mennyiségek változása mellett a tárgy időszaki árak 80%-

ban növelték az árbevétel változást bázisról tárgy időszakra. 
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 𝐼 = 95% azt jelenti, hogy a mennyiségek változása mellett a bázis időszaki árak 5%-ban 

csökkentették az árbevétel változást bázisról tárgy időszakra.  

 𝐼 = 77% azt jelenti, hogy a mennyiségek változása mellett a tárgy időszaki árak 23%-

ban csökkentették az árbevétel változást bázisról tárgy időszakra. 

 

Ha a különbségképzés esetén negatív előjelű számot kapunk, akkor az a csökkenést, míg a 

pozitív előjelű szám pedig a növekedést jelöli bázisról tárgy időszakra.  

 

 

c) Árindex (a mennyiségi [q] adatok állandók)  

Az árindex különböző termékek árainak együttes átlagos változását mutatja meg. Az 

aggregátumot kialakító tényezők közül a mennyiségek változatlanok. 

Az árindex kifejezi, hogy hányszorosára változott az érték, csak az árváltozás hatására. A 

különbségképzés esetén megkapjuk, hogy mennyivel változott az érték. 

A bázissúlyozású árindexet Laspeyres-féle árindexnek, míg a tárgyidőszak súlyozású árindexet 

Paasche-féle árindexnek nevezzük. 

Az árindex számítása (%):    
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Ha 100% felett van az eredményünk az árindexnél, akkor növekedés állapítunk meg.  Például 

az  

 𝐼 =160% azt jelenti, hogy az árak változása mellett a bázis időszaki mennyiségek 60%-

ban növelték az árbevétel változást bázisról tárgy időszakra.  

 𝐼 =150% azt jelenti, hogy az árak változása mellett a tárgy időszaki mennyiségek 50%-

ban növelték az árbevétel változást bázisról tárgy időszakra. 
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 𝐼 =80% azt jelenti, hogy az árak változása mellett a bázis időszaki mennyiségek 20%-

ban csökkentették az árbevétel változást bázisról tárgy időszakra.  

 𝐼 =70% azt jelenti, hogy az árak változása mellett a tárgy időszaki mennyiségek 30%-

ban csökkentették az árbevétel változást bázisról tárgy időszakra. 

 

Ha a különbségképzés esetén negatív előjelű számot kapunk, akkor az a csökkenést, míg a 

pozitív előjelű szám pedig a növekedést jelöli bázisról tárgy időszakra.  

 

Az érték-, a volumen- és az árindex közötti összefüggések 
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A visszaellenőrzéssel ugyanazt fogjuk megkapni, mint amit az értékindexnél kiszámoltunk.  

 

Fisher-féle indexformula: A kétféle súlyozással meghatározott eredményből mértani átlagot 
számítva határozza meg az ár és volumen indexeket. 
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A Fisher-féle volumenindex a mennyiségek befolyásoló szerepét határozzák meg. 100% alatt 

csökkenést, míg 100% felett növekedést jelent az értéke. Az 𝐼 = 0,98 ⇒∗ 100 = 98%azt 

jelenti, hogy a mennyiségek az árbevétel változást 2%-ban (befolyásolják) csökkentik. Az 𝐼 =

1,2228 ⇒∗ 100 = 122,28%azt jelenti, hogy a mennyiségek az árbevétel változást 22,28%-ban 

növelik. 

A Fisher féle árindex az árak befolyásoló szerepét határozzák meg. 100% alatt csökkenést, míg 

100% felett növekedést jelent az érték. Az 𝐼 = 0,90 ⇒∗ 100 = 90%azt jelenti, hogy az árak az 
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árbevétel változást 10%-ban (befolyásolják) csökkentik. Az 𝐼 = 1,1234 ⇒∗ 100 = 112,34%azt 

jelenti, hogy az árak az árbevétel változást 12,34%-ban növelik. 

 

 

Az érték-, volumen- és az árindex aggregátumai közötti összefüggések: A különböző 

indexeknél számolt aggregátumok különbségei értékben fejezik ki, hogy a bekövetkezett 

összértékváltozásból mennyi tulajdonítható a mennyiség és az ár változásának.  

Az aggregátumok különbségeinek számításakor az összértékben jelentkező változást a 

mennyiségi és árváltozás okozza, ezért érvényesek a következő összefüggések: 
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Egyedi indexek 

Az egyedi indexek között megkülönböztetünk egyedi értékindexet, egyedi árindexet, egyedi 

volumenindexet. 
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Egyedi értékindex: Az egyedi termékek értékének eltérését mutatja, azaz hogyan változott az 

adott termékre vonatkozó termelési érték (forgalom) a bázisidőszakról a tárgyidőszakra. 

A vizsgált termékek értékének változása részben az árak változásának, részben a mennyiségek 

változásának köszönhető. 

 

Egyedi árindex: Adott termék árváltozását fejezi ki bázisról tárgy időszakra. 
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Egyedi árindex: Adott termék mennyiségi változását fejezi ki bázisról tárgy időszakra.

4.10. Az indexek gyakorlati megközelítése 

Az index számításához az adatbázisból egy kimutatásra van szükségünk. Készítsünk egy 

kimutatást a császár szalonna, a csirkemell, a marhahús, a sertéscomb és szendvics sonka 

termékekre vonatkozóan, ahol a dél-alföldi régió 2000. és 2010. évi adatait tüntetjük fel (88. 

ábra: Az indexszámításhoz használt alapkimutatás).   

Új kimutatást készítünk (Beszúrás – Kimutatás – Kimutatás) 

1. Sor mező: Árucikk 

2. Oszlop mező: Év 

3. Jelentésszűrő: Régió 

4. Érték: Ár (Ft/kg), Forgalom (kg/év) 

5. A feladat leírás alapján leszűrjük az adatokat: Császár szalonna, Csirkemell, Marhahús, 

Sertéscomb, Szendvics sonka, 2000. és 2010. év, Dél-Alföld. 

 

 
88. ábra: Az indexszámításhoz használt alapkimutatás 

 

A kimutatás elkészítése után másolás, irányított beillesztéssel egy üres helyre helyezzük el az 

adatainkat.  

Következő lépésként az egyes éveket, illetve a hozzá tartozó adatokat kell eljelölni.  

- a két év közül, ami közelebb van hozzánk (2020. évhez), az lesz a TÁRGY időszak (1), 

ami távolabb van az lesz a BÁZIS időszak (0); 

- a forgalom mennyiségi érték, így ez q (q = quantity) jelölésű; 

- az ár jelölése p (p = price);  

- a 2000. év ára p0, a 2010. év ára p1; a 2000. év mennyisége q0, a 2010. évi mennyiség 

q1.  
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Az árak és a mennyiségek szorzatából aggregátumokat alakítunk ki (árbevétel = aggregátum): 

q1p1, q0p0, q1p0, q0p1 (89. ábra: Az aggregátumok kiszámítása (1), 90. ábra: Az aggregátumok 

kiszámítása (2)).  

 

 
89. ábra: Az aggregátumok kiszámítása (1) 

 

 
90. ábra: Az aggregátumok kiszámítása (2) 

 

Tehát az aggregátumok (Ft), melyekkel a példában számolni fogunk: 

  q1p1 q0p0 q1p0 q0p1 

Összesen 99 221 616 102 057 140 82 184 547 124 947 142 
 

Magyarázat:  

- q1p1 a tárgy időszaki árbevétel (2010. évi árbevétel),  

- q0p0 a bázis időszaki árbevétel (2000. évi árbevétel), 

- q1p0 és q0p1 vegyes időszaki árbevétel, fiktív árbevétel. 
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A példára vonatkozóan határozzuk meg az összes lehetséges index értékét:  

1. Értékindex 

Az értékindex számítása (%) 

0
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1
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1
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 , azaz 99 221 616 / 102 057 140 *100 = 

97,22%. Tehát a 2010. évre a 2000. évről (97,22% - 100,00% = - 2,78%) 2,78%-os csökkenés 

következett be. Ez a csökkenés 2 835 524 Ft-ot jelentette 2000. évről a 2010. évre.  

Eltérések (Ft) 0
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, azaz 99 221 616 Ft - 102 057 140 Ft = - 2 835 524 Ft. 

 

 

 

2. Volumenindex 

A volumenindex számítása:   
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Eltérések (Ft):    

 
FtFtFtpqpqK

FtFtFtpqpqK
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A bázis időszaki volumenindex ( 0
qI ) alapján (80,53% - 100,00% = - 19,47%) a bázis időszaki 

árak, a mennyiségek változása mellett 19,47%-kal (25 725 526 Ft) csökkentik az árbevételt.    

A tárgy időszaki volumenindex ( 1
qI ) alapján (79,41% - 100,00% = - 20,59%) a tárgy időszaki 

árak, a mennyiségek változása mellett 20,59%-kal (19 872 593 Ft) csökkentik az árbevételt.    
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3. Árindex 

Az árindex számítása (%):    
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Eltérések (Ft):    
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A bázis időszaki árindex ( 0
pI ) alapján (122,43% - 100,00% = 22,43%) a bázis időszaki 

mennyiségek, az árak változása mellett 22,43%-kal (17 037 069 Ft) növelik az árbevételt.    

A tárgy időszaki árindex ( 1
pI ) alapján (120,73% - 100,00% = 20,73%) a tárgy időszaki 

mennyiségek, az árak változása mellett 20,73%-kal (22 890 002 Ft) növelik az árbevételt.    

 

 

Az érték-, a volumen- és az árindex közötti összefüggések 

%22,972243,1*7941,0
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A visszaellenőrzéssel ugyanazt fogjuk megkapni, mint amit az értékindexnél kiszámoltunk 
(97,22%)  
 

A kétféle súlyozással meghatározott eredményből mértani átlagot számítva határozhatjuk meg 

a Fisher-féle ár és volumen indexeket:  
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A Fisher-féle árindex ( F
pI ) jelentése 100% felett növelő tényezőt, míg 100% alatt csökkentő 

tényezőt jelent. Példánkban tehát az 1,2158 értéke 121,58%-os értéket jelent, aminek jelentése, 

hogy az árak az árbevétel változást 21,58%-ban növelik.  

A Fisher-féle volumenindex ( F
qI ) jelentése 100% felett növelő tényezőt, míg 100% alatt 

csökkentő tényezőt jelent. Példánkban tehát az 07997 értéke 79,97%-os értéket jelent, ami azt 

jelenti, hogy a mennyiségek az árbevétel változást 20,03%-ban csökkentik.  

 
 
Ahogy az elméleti részben is tárgyaltuk már a különböző indexeknél számolt aggregátumok 

különbségei értékben fejezik ki, hogy a bekövetkezett összértékváltozásból mennyi 

tulajdonítható a mennyiség és az ár változásának.  

Az aggregátumok különbségeinek számításakor az összértékben jelentkező változást a 

mennyiségi és árváltozás okozza, ezért érvényesek a következő összefüggések: 
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A következő index típus az egyedi indexek, melyek között megkülönböztetünk egyedi 

árindexet, egyedi volumenindexet és egyedi értékindexet.  Az egyedi indexeket a 

szendvicssonka értékeire vizsgáljuk meg.  

Az egyedi értékindexet akkor számoljuk ki, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy bázisról tárgy 

időszakra hogyan változott az adott termék árbevétele.  

 

Egyedi értékindex: %83,164
9099746

14998942

00

11 
pq

pq
ié  

 

Az egyedi értékindex 100% felett azt jelenti, hogy a bázis időszakhoz képest a tárgy időszakra 

növekedés következet be a 100% feletti részel az adott termék árbevételében. 100% alatt a 

jelentése csökkenés bázisról tárgy időszakra, csökkenés mértéke a 100% és az érték közti 

különbség.  

Példánkban az egyedi értékindex 164,83%, ami azt jelenti, hogy 64,83%-kal növekedett meg 

az árbevétel 2000. évről a 2010. évre a szendvics sonka esetén. 
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Az egyedi árindexet akkor számoljuk, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy bázisról tárgy 

időszakra hogyan változott az adott termék ára.  

 

Egyedi árindex: %15,122
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Az egyedi árindex 100% felett azt jelenti, hogy a bázis időszakhoz képest a tárgy időszakra 

növekedés következet be a 100% feletti részel az adott termék árában. 100% alatt a jelentése 

csökkenés bázisról tárgy időszakra, csökkenés mértéke a 100% és az érték közti különbség az 

adott termék árában.  

Példánkban az egyedi árindex 122,15%, ami azt jelenti, hogy 22,15%-kal növekedett meg az ár 

2000. évről a 2010. évre a szendvicssonka esetén. 

 

Az egyedi volumenindexet akkor számoljuk, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy bázisról tárgy 

időszakra hogyan változott az adott termék volumene.  

  

Egyedi volumenindex: %93,134
11138
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Az egyedi volumenindex 100% felett azt jelenti, hogy a bázis időszakhoz képest a tárgy 

időszakra növekedés következet be a 100% feletti részel az adott termék mennyiségében. 100% 

alatt a jelentése csökkenés bázisról tárgy időszakra, csökkenés mértéke a 100% és az érték közti 

különbség az adott termék volumenében.  

Példánkban az egyedi volumenindex 134,93%, ami azt jelenti, hogy 34,93%-kal növekedett 

meg a volumen 2000. évről a 2010. évre.  
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4.11. Az átlagbecslés elméleti megközelítése 

Ebben a fejezetben a várható érték közelítő meghatározásával foglalkozom a minták esetén. A 

mintából való következtetés egyik alapfogalma a becslőfüggvény, mely a mintaelemek olyan 

n-változós függvényét jelenti, amelynek értéke a sokaság valamely paraméterének mintából 

történő becslésére szolgál. A paraméter a sokaság ismeretlen jellemző értéke, melyet 

valamilyen matematikai algoritmussal becsülhetünk meg a minta alapján. Például a várható 

érték, a szórás, a variancia, stb. Minden esetben a paramétert görög kis betűvel jelöljük (pl: nű 

( ), szigma ( ), stb.). A mintából becsült értéket latin betűvel jelöljük. Például: x , s, stb.  

A becslőfüggvény többféle is lehet. Jelen gyakorlati jegyzetben csak a mintaelemek 

átlagára való becslést tekintjük át. A becslés elkészítéséhez a minta átlagát használjuk fel 

(fontos, hogy mindig csak egy ismeretlen paramétert becslünk. Az átlagbecslés esetén a 

sokasági várható értéket (vagyis a valódi ismeretlen középértéket) becsülhetjük.  

Mivel a legtöbb sokasági tulajdonság becslésére több becslőfüggvény is létezik, ezért mindig a 

legalkalmasabbat kell használni. Ismernünk kell a becslőfüggvényekkel szemben támasztott 

követelményeket, amelyek alapján el tudjuk dönteni, hogy melyik becslőfüggvény mondható 

jónak, jobbnak, illetve bizonyos esetben a legjobbnak (Sándorné et al., 1997). 

A becslőfüggvény értéke valószínűségi változó, értéke mintáról mintára változhat, de egyetlen 

n elemű mintához csak egyetlenegy értéket rendel. Ezt az értéket nevezzük valamely sokasági 

jellemző pontbecslésének. Ezzel szemben az intervallumbecslésnél egyetlenegy minta 

alapján olyan intervallumot határozunk meg, amely előre megadott (nagy) 

valószínűséggel tartalmazza az ismeretlen sokasági jellemzőt. Ezt az 

intervallumot konfidenciaintervallumnak vagy megbízhatósági intervallumnak nevezzük 

(Sándorné et al., 1997), melyet a Bayes statisztika szakemberei erősen vitatnak. 

 

A becslőfüggvénnyel szemben támasztott követelmények 

1. Torzítatlanság: Torzítatlannak nevezünk egy becslőfüggvényt, ha annak várható értéke 

megegyezik a becsülni kívánt sokasági jellemző értékével. 

Véges sokaság esetén a torzítatlanság tulajdonsága azt jelenti, hogy ha az összes 

lehetséges módon kiválasztjuk az n elemű mintákat, és minden egyes minta esetén 

kiszámítjuk a becslőfüggvény értékét, majd ezek számtani átlagát képezzük, akkor e 

követelmény szerint a sokasági jellemző értékét kell kapnunk. Vagyis az összes 

lehetséges pontbecslés átlaga a tényleges érték (Sándorné et al., 1997). 
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2. Konzisztencia: a konzisztencia azt a követelményt támasztja a becslőfüggvényekkel 

szemben, hogy nagyon nagy minta esetén a becslőfüggvény mintából számított értéke 

nagy valószínűséggel közelítse meg a sokasági jellemző értékét. Véges (N elemű) 

sokaság és visszatevés nélküli mintavétel (tehát egyszerű véletlen mintavétel) esetén a 

konzisztencia azt jelenti, hogy n = N esetén a becslőfüggvény „mintából” számított 

értéke megegyezik a sokasági paraméter értékével. A konzisztencia a nagy minta 

tulajdonsága, azonban a közgazdasági kutatásokban kis minták vannak.  

3. Hatásosság: Ha az A1 és az A2 torzítatlan becslőfüggvénye A-nak, és D2(A1)<D2(A2), 

akkor azt mondhatjuk, hogy A1 hatásosabb becslőfüggvénye A-nak, mint A2 (D2 szórás 

négyzet vagy variancia). Ez azt jelenti, hogy az a becslőfüggvény hatásosabb, amelynél 

a becslőfüggvény mintából számított értékeinek a sokasági paramétertől számított 

átlagos négyzetes eltérésének várható értéke (szórása) kisebb. Nézzünk egy példát. Egy 

kutató szeretné bebizonyítani, hogy a mindennapi sport csökkenti a stresszfaktort az 

adott személyeknél. Ehhez először meg kell mérni a sport nélküli populációból 

véletlenül választott csoport stressz szintjét. Ezek az adatok adják a „kezelés előtti” 

mintát. A sporttevékenység után (melyet kezelésnek hívunk) újból meg kell méri 

ugyanazoknak a személyeknek a stressz szintjét, ez fogja adni a „kezelés utáni” mintát. 

A kezelés hatásosságát úgy lehet kimutatni, hogy kivonjuk a „kezelés utáni” és a 

„kezelés előtti” adatokat minden egyes beteg esetén. Így egy harmadik mintát kapunk, 

mely a különbségekből tevődik össze. A számtani átlag meghatározható a minimum és 

maximum értékek feléből is, ez torzítatlan becslés, de nem olyan hatásos, mint a 

számtani átlag.  

4. Elégségesség: Ez a követelmény azt mondja ki, hogy az elégséges becslés minden 

mintából nyerhető információt tartalmaz a becsülni kívánt jellemzőről. 

 

Mivel a gyakorlatban nagyon sokszor mintából kell valamilyen döntést meghozni, így nincs 

lehetőségünk a teljes sokaság tulajdonságát lemérni közvetlenül, így becslésre van szükségünk. 

Azonban a becslés véletlen hibákkal terhelt (jó esetben csak véletlen hibát tartalmaz, de 

tartalmazhat szisztematikus hibát is, ilyenkor torzított a becslés), ezért a sokaságból vett mintát 

fenntartásokkal kell mindig kezelnünk. A számszerű eltérés a mintából számított érték és az 

adott érték között nem feltétlenül jelenti azt, hogy a sokaságra jellemző érték is eltér az adott 

értéktől.  

Abban az esetben, ha döntést akarunk hozni (egy állítás igaz vagy hamis-e), akkor statisztikai 

hipotéziseket célszerű megfogalmazni. Figyelembe kell azonban azt is venni, hogy a 
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mintavételt a véletlen befolyásolja, így a számított statisztikai mutatók valószínűségi változók 

lesznek. 

 

A következőkben az átlagbecslést fogjuk áttekinteni, mivel ezt alkalmazzuk a leggyakrabban. 

Az átlagbecslés lépései a súlyozott és súlyozatlan számítás esetén ugyanaz, csak az első néhány 

lépésben a súlyozott számítási formát kell majd alkalmazni: 

1. A mintaátlag meghatározása 

Súlyozatlan minta átlag: =ÁTLAG() vagy 
n

x
x i  

Súlyozott mintaátlag: =ÁTLAG() függvény nem alkalmazható! 



i

ii

f

xf
x

*
 

Mértékegysége az alapadatok mértékegységével egyezik meg.  

 

2. A mintaszórás meghatározása 

Súlyozatlan minta szórás:
1

)( 2




 
n

xx
s i  vagy a SZÓRÁS() függvény 

Súlyozott minta szórás: 
1

)(* 2








i

ii

f

xxf
s (nem használható a SZÓRÁS() 

függvény). 

 

Mértékegysége az alapadatok mértékegységével egyezik meg. Az alapadatok az átlagtól 

átlagosan mennyivel térnek el.  

 

3. A standard hiba (minta átlag szórása) 

Visszatevéses mintánál: 
elemszámvizsgált

szórás
s

x
  

 

Visszatevés nélküli mintánál: 
1

)(
*





N

nN

elemszámvizsgált

szórás
s

x
, ahol „N” a véges 

sokaság elemszáma, „n” a minta elemszáma. Csak akkor érdemes a korrekcióval 

számolni, ha 
N

n
nagyobb, mint 5 % (0,05). Ez azt jelenti, hogy a mintavételi arány 5% 

felett van.  
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4. A delta 

A 3. lépésben meghatározott standard hiba és a t érték szorzatából alakul ki a delta 

értéke. A t érték alapján két független normális eloszlású sokaság várható értékének 

különbsége t eloszlást mutat. A várható érték nulla, a szórás pedig függ a minta 

nagyságtól és az alapadatok szórásától. Ezt az eloszlást William Sealy Gosset vezette 

be (azaz Student) a statisztikában.   

A t értéket az INVERZ.T() függvény segítségével számolhatjuk ki. A függvényhez 

szükséges értékek:  

=INVERZ.T(valószínűség;szabadságfok)  

Valószínűség = alfa értékével. 

Szabadságfok: n-1 

x
st *  

 

Fontos, hogy a kapott érték az átlagtól fog  irányban eltérni adott valószínűség mellett.  

 

5. A konfidencia intervallum meghatározása 

Alsó határa a konfidencia intervallumnak: az átlag – delta.  

Felső határa a konfidencia intervallumnak: az átlag + delta.  

 

  xx ;  

 

Fontos, hogy ezen intervallum érték minden esetben függ az alfa értékétől.  
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4.12. Az átlagbecslés gyakorlati megközelítése 

 

4.12.1. Súlyozatlan (egyszerű) átlagbecslés 

Az átlagbecslés számításához készítsünk el egy új kimutatást, ami a 2010. évi kenyér árait 

mutassa területi bontásban. 

Feladat, hogy határozzuk meg 5%-os alfa (előre megadott valószínűségérték, az ennél kisebb 

valószínűséggel bekövetkező eseményeket a véletlennek tulajdonítjuk) érték mellett a 2010. 

évben, hogy a kenyér önköltség értéke milyen ár-intervallumban változhat.   

Új kimutatást készítünk (Beszúrás – Kimutatás – Kimutatás) 

1. Sor mező: Régió 

2. Oszlop mező: Árucikk 

3. Jelentésszűrő: Év 

4. Érték: Önköltség (Ft/kg) 

5. A feladat leírás alapján leszűrjük az adatokat: Kenyér, 2010. év (91. ábra: Az 

átlagbecslés alapjának a meghatározása). 

 

 
91. ábra: Az átlagbecslés alapjának a meghatározása 

 

Az átlagbecslés számításának a lépései:  

1. lépés: minta átlag meghatározása 

kgFt
n

x
x i /29,264

7

1850
 

 

 Az átlag értékét az ÁTLAG() függvény segítségével is meg lehet határozni.  

Tehát a 2010. évben a 7 régió adatai alapján a kenyér átlagos önköltsége 246,29 Ft/kg. 
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2. lépés: minta szórás meghatározása (92. ábra: A minta szórás meghatározása a példára) 

Az alap adatokat ki kell másolni és irányított beillesztéssel el kell helyezni egy üres 

helyre az Excelben.  

Új oszlopot kell készíteni az (xi – átlag)^2 jelöléssel és soronként ki kell számolni az 

értékeket. Ezt követően a SZUM() függvénnyel összesítjük az új oszlop 

részeredményeit és ez lesz a szórás képletünk számlálójában.  

Képletbe behelyettesítve (n = elemek száma): 

kgFt
n

xx
s i /22,44

6

43,11733

1

)( 2





   

 

 

 

92. ábra: A minta szórás meghatározása a példára 

 

Tehát a 2010. évben a vizsgált 7 régióban a kenyér önköltség adatai az átlagtól átlagosan 

44,22 Ft-tal térnek el.  

 

A minta átlagot a SZÓRÁS() függvény segítségével is ki lehet számolni. Eredménye 

ugyanaz lesz. 

 

 

3. lépés: standard hiba meghatározása 

A szórás gyök n értékével való korrigálása:  
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71,16
7

22,44


elemszám

szórás
S

x
 

 

4. lépés: delta meghatározása 

A delta meghatározásához szükségünk van a t érték meghatározására (INVERZ.T() 

függvény segítségével):  

=INVERZ.T(valószínűség; szabadságfok) 

A valószínűség megegyezik az alfa értékével, esetünkben 5% (0,05). 

A szabadságfok értéke az „elemszám - 1” értékével egyezik meg. 

Tehát a „t” értéke: 2,447 (=INVERZ.T(0,05;6)). 

 

89,40447,2*71,16*  tS
x

 

 

5. lépés: konfidenciaintervallum meghatározása 

A konfidenciaintervallumnak alsó és felső határát kell meghatározni.  

Az alsó határ: 𝑥 − delta 

A felső határ:  𝑥 + delta 

 

Példánkban tehát a konfidenciaintervallum alsó határa 223,4 Ft/kg (264,29 - 40,89 = 

223,4), míg a konfidenciaintervallum felső határa 305,18 Ft/kg (264,29 + 40,89 = 

305,18). 

 

TEHÁT a kenyér önköltségi értéke a 2010. évben 223,4 Ft/kg és 305,18 Ft/kg között változott 

a 7 régiót vizsgálva 5%-os alfa érték mellett.  
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4.12.2. Súlyozott átlagbecslés 

Az átlagbecslés számításához készítsünk el egy új kimutatást, ami a 2010. évi paradicsom 

forgalom és ár adatait mutatja területi bontásban. 

Feladat, hogy határozzuk meg 11%-os alfa érték mellett a 2010. évben a paradicsom 

forgalmazott árának a lehetséges ár-intervallumát.   

Új kimutatást készítünk (Beszúrás – Kimutatás – Kimutatás) 

1. Sor mező: Régió 

2. Oszlop mező: Árucikk 

3. Jelentésszűrő: Év 

4. Érték: Ár (Ft/kg), Forgalom (kg/év) 

5. A feladat leírás alapján leszűrjük az adatokat: Kenyér, 2010. év (93. ábra: A súlyozott 

átlagbecslés alapjának a meghatározása). 

 

 
93. ábra: A súlyozott átlagbecslés alapjának a meghatározása 

 

Az átlagbecslés számításának a lépései:  

1. lépés: minta átlag meghatározása (súlyozott forma) 

kgFt
fi

xf
x ii /17,401

1254598

503300858





 

 

Az átlag értékét az ÁTLAG() függvénnyel nem lehet súlyozott formában meghatározni. 

Tehát a 2010. évben a 7 régió adatai alapján a paradicsom forgalmazott átlagos ára 401,17 

Ft/kg (94. ábra: A súlyozott számtani átlag meghatározása a minta alapján). 
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94. ábra: A súlyozott számtani átlag meghatározása a minta alapján 

 

2. lépés: minta szórás meghatározása (95. ábra: A súlyozott minta szórás meghatározása a 

példára). 

Új oszlopot kell készíteni az fi*(xi – átlag)^2 jelöléssel és soronként ki kell számolni az 

értékeket. Ezt követően a SZUM() függvénnyel összesítjük az új oszlop részeredményeit 

és ez lesz a szórás képletünk számlálójában.  

Képletbe behelyettesítve (n = elemek száma): 

 

kgFt
f

xxf
s

i

ii /34,10
11254598

6,134191994

1

)(* 2











  

 

 

 
95. ábra: A súlyozott minta szórás meghatározása a példára 
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Tehát a 2010. évben a vizsgált 7 régióban a paradicsom forgalmazott átlagárától az 
alapadatok átlagosan 10,34 Ft-tal térnek el kilógrammonként.  

 

 

3. lépés: standard hiba meghatározása 

A szórás gyök elemszám értékével való korrigálása: 

 0092,0
1254598

34,10


elemszám

szórás
S

x
 

 

 

4. lépés: delta meghatározása 

A delta meghatározásához szükségünk van a t érték meghatározására (INVERZ.T() 

függvény segítségével):  

=INVERZ.T(valószínűség; szabadságfok) 

A valószínűség megegyezik az alfa értékével, esetünkben 11% (0,11). 

A szabadságfok értéke az „elemszám - 1” értékével egyezik meg. 

Tehát a „t” értéke: 1,598 (=INVERZ.T(0,11;1254598-1). 

 

0147,0598,1*0092,0*  tS
x

 

 

5. lépés: konfidenciaintervallum meghatározása 

A konfidenciaintervallumnak alsó és felső határát kell meghatározni.  

Az alsó határ: 𝑥 − delta 

A felső határ:  𝑥 + delta 

 

Példánkban tehát a konfidenciaintervallum alsó határa 401,1553 Ft/kg (401,17 - 0,0147 = 

401,1553), míg a konfidenciaintervallum felső határa 401,1847 Ft/kg (401,17 + 0,0147 = 

401,1847). 

 

A paradicsom forgalmazott átlagára 11%-os alfa érték mellett 401,1553 Ft/kg és 401,1847 

Ft/kg között változhat. 
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4.13. Az eloszlásokról röviden 

A számítások elkészítése előtt feltételezzük, hogy normális eloszlással lehet ábrázolni a vizsgált 

sokaságunkat (modellezhető). Normális eloszlás főként biológiai tulajdonságok modellezésére 

alkalmas. Olyan jelenségek normális eloszlásúak amit sok független tényező alakít ki és 1-1 

tényező hatása kicsi. Ezeknek a tényezőknek a hatása összeadható.  

Nullhipotézis modelljét állítjuk fel, amely legtöbbször nulla vagy 1 várható eloszlást jelent. 

Nulla akkor, ha különbség van, 1 pedig akkor, ha arányokat képzünk, illetve viszonyítunk. A 

nullhipotézis modelljében / az eloszlásban tudunk kijelölni egy területet, ami megerősíti a 

nullhipotézist (elfogadási tartománynak vagy megtartási tartománynak nevezzük). Ezen 

területen kívül található az elutasítási tartomány, amennyiben a mintából számított statisztikai 

mutató ide esik bele, akkor elutasítjuk a nullhipotézist.   

Az eloszlásoknál a leggyakrabban alkalmazottak a következők: 

1. Binomiális eloszlás 

Ez a visszatevéses mintavételezésre igaz, ahol „n” a minta száma, a „k” a sikeres 

események száma, míg a „p” a sikeres esemény valószínűsége.  

Az általunk kialakított modell két részből fog felépülni:  

a) első rendű momentum (legvalószínűbb érték): E = n*p 

b) másodrendű momentum (variancia): D2=n*p*(1-p) 

 

2. Egyenletes eloszlás 

Az egyenletes eloszlás esetén egy valószínűségi változó az (a,b) intervallumon belül 

egyenletes eloszlású, abban az esetben, ha  




















xbha

bxaha
ab

ax

axha

xF

1

,0

)(  

 

3. Háromszög eloszlás 

A háromszög eloszláshoz két egyenletes eloszlás összege szükséges és az értelmezési 

tartományuk azonosnak tekinthető. A háromszög eloszlás esetében a sűrűségfüggvénynek 

nem kell szimmetrikusnak lenni.  

 

Három jellemző értéke van:  
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a) a minimum (legkisebb elemérték),  

b) a maximum (a legnagyobb elemérték) és  

c) a módusz (a leggyakrabban előforduló elemérték, modiális). 

A leggyakrabban az üzleti szimulációknál, a projektmenedzselésben, stb. használható.  

 

4. Normális eloszlás 

A normális eloszlás kezelhető úgy, mint egy modell. A természeteben nagyon sok mért 

paraméter normális eloszlással írható le (pl. egyének magassága, vérnyomása, súlya, stb.). 

Ez a modell jól leírja a mérési értékeknek a középérték (várható érték) körüli szóródását. 

A normális elnevezés arra utal, hogy a mért adatainktól ezt várjuk, mert ez a természetes 

viselkedésük. 

 

Fontos, hogy a normális eloszlás sűrűségfüggvényében minden pont bekövetkezhet (ez a 

normális jelenség). A normális eloszlás sűrűségfüggvényének 2 inflexiós pontja van:   1 

szórásnyi távolságra.  

A normális eloszlás valószínűség görbéje egy elnyújtott „S” alakú görbe.  

 
96. ábra: A normális eloszlás valószínűség görbéje 

 

A 95. ábra alapján megállítható, hogy mi annak a valószínűsége, hogy 50 cm alatt lesz az 

értékünk? Erre a válaszunk 50% lenne, mivel az alfa értékénél 0,5 értékünk szerepel.  

Annak a valószínűsége, hogy 40 cm alatt lesz az értékünk 12%, annak, hogy 40 cm felett 

lesz az pedig 88%.  

 

A normális eloszlás jelölése: N(µ, ) 

Látható, hogy két paramétere van:  

µ (nű): valóságos középérték 
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 (szigma): alapsokaság valódi szórása minta alapján. 

 

A standard normális eloszlás jelölése: N(0,1) , ahol a számok azt jelentik, hogy az átlag 

valószínűsége 0, míg a szórás valószínűsége 1. 

Standardizálás (minden hasonlítson egymáshoz): 



 i
i

x
z , azaz a standard normál 

eloszlás kiszámításánál az alapadatokból ki kell vonni a minta számtani átlagát és a 

szórással el kell osztani.  

 

Fontos még ismernünk a standard normális eloszlás eloszlásfüggvényét is, hiszen ezen 

ábránál x értékétől a mínusz végtelenig terjed a valószínűség (96. ábra).  

 

97. ábra: A standard normális eloszlás eloszlás függvénye 
 

Az ábráról jól látható, hogy -1 és 1 között az értékek 68%-a található (satírozott terület 

valószínűsége), mivel  

a) -1 alatt az adatok 16%-a van 

b) +1 felett az adatok másik 16%-a van 

c) így a 100%-16%-16% = 68% 

Minél nagyobb a távolság, annál nagyobb a valószínűség.  

A normális eloszlás nevezetes értékei:  

(Geometriai valószínűség) 
Megbízhatóság 

 z 

68%  1 szórás távolság 
95%  1,96 szórás távolság 
99%  2,58 szórás távolság 

99,9%  3,29 szórás távolság 
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Azaz a megfigyelések 99,9%-a tartozik a satírozott tartományba.  

  

Az eloszlás alakjának jellemzése alkalmazható a ferdeség (skewness, aszimmetria 

mérőszáma, harmadrendű momentum, normális eloszlás = 0 körüli érték) és a csúcsosság 

(kurtosis alakmutató, negyedrendű momentum, normális eloszlás = 0 körüli érték). Akkor 

beszélhetünk az eloszlás esetén ferdeségről, ha a ferdeségi mutató értéke meghaladja a 

ferdeségi érték szórásának kétszeresét. 

Az aszimmetria-mutatók közül a leggyakrabban alkalmazott mutatók a következők: 

1. aszimmetria hányados (Pearson-mutató): 

Mox

A


 (azaz az Mox  értékét a 

szórással standardizáljuk) 

2. Bowley-mutató (F-mutató): 
)()(

)()(

13

13

QMeMeQ

QMeMeQ
F




 (ez egy eloszlás független 

szimmetria mutató)  

 

A kurtosis értelmezése: 

- nulla esetén normális eloszlás, 

- pozitív érték esetén az adatok szélesebb csoportban helyezkednek el, 

- negatív érték esetén az adatok szűkebb csoportban helyezkednek el, 

- statisztikailag igazolt eltérés: a csúcsosság értéke meghaladja a szórásának 

kétszeresét. 

Abban az esetben, ha a kurtozis meghaladja a 2x szórás értékét, akkor szignifikáns a 

különbség (statisztikailag igazolható, jelentős).  

A normális eloszlás könnyebb megértése érdekében egy vizsgálatot végezhetünk el (98. 

ábra: A 300 dobás eredménye 6 dobókockával).  6 dobókockával dobjunk 300 alkalommal 

egymás után. Minden dobás után számoljuk össze a dobások összegét és azt jegyezzük fel. 

A 300 dobást követően a dobások összegét sorba rendezzük és a gyakoriság értékeit ehhez 

hozzárendeljük. Az általam elkészített dobások statisztikáját látjuk az ábrán.  



148 
 

 
98. ábra: A 300 dobás eredménye 6 dobókockával 

 

A kevés dobásszám miatt a 6 és a 36 értékét nem kapjuk meg (vagy csak ritkán). Ennek oka, 

hogy annak a valószínűsége, hogy 1 eredményt dobjak mind a 6 dobókockával együtt: 
6

6

1






 . 

A 21 a leggyakoribb dobásösszeg a 6 kockából, mivel azt 4400 különböző módon dobhatjuk 
ki dobókockával.  

 

5. Standard normális eloszlás 

A standard normális eloszlás esetén alkalmazhatjuk a NORM.ELOSZLÁS, a 

INVERZ.NORM és a INVERZ.STNORM függvényeket is.  

 

NORM.ELOSZLÁS függvény alkalmazható a normál eloszlás esetén.  

Szintaxisa: NORM.ELOSZLÁS(x;középérték;szórás,eloszlásfv) 

- X: megadása kötelező, az az érték, amelynél az eloszlást ki kell számítani. 

- Középérték: megadása kötelező, az eloszlás középértéke (várható értéke). 

- Szórás: megadása kötelező, az eloszlás szórása. 
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Eloszlásfüggvény megadása kötelező, logikai érték. Ha a göngyölt érték igaz, akkor a 

NORM. ELOSZLÁS a göngyölt eloszlás függvényt számítja ki. Ha hamis, akkor a 

függvény a valószínűségi sűrűség függvényt számítja ki. 

 

Alkalmazhatjuk az INVERZ.NORM() függvényt is, mely a megadott várható értéknél és 

szórásnál a normális eloszlásfüggvény inverzének értékét adja eredményül.  

Szintaxisa: INVERZ.NORM(valószínűség; középérték; szórás) 

- Valószínűség: megadása kötelező, a normális eloszláshoz tartozó valószínűség. 

- Középérték: megadása kötelező, az eloszlás középértéke (várható értéke). 

- Szórás: megadása kötelező, az eloszlás szórása. 

 

Alkalmazhatjuk az INVERZ.STNORM függvényt, mely a standard normális eloszlás 

eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki. Az eloszlás várható értéke 0, szórása 

pedig 1. 

Szintaxisa: INVERZ.STNORM(valószínűség) 

- Valószínűség: megadása kötelező, a normális eloszláshoz tartozó valószínűség. 

 

6. Log-normális eloszlás 

Fontos, hogy a változó logaritmusa normális eloszlású. Csak pozitív valós értéket vehet 

fel. A szakirodalomban Galton vagy Cobb-Douglas eloszlásnak is nevezik. A változók 

többszörös szorzatként jellemezhetők.  

A gyakorlati életben gyakran alkalmazzuk a lakosság jövedelem eloszlására, a különböző 

pénzügyi elemzéseknél, a települések méret elemzésére, vállalatok méret elemzésére, stb.  

 

7. Pareto-eloszlás 

Folytonos, félig végtelen intervallumú eloszlás [0,∞]. 

A Pareto-eloszlás elméletéhez tartozik a 80-20%-os szabály is, ami szerint az okok 20%-a 

adja az események 80%-át. Az életünkben is tapasztalhatók ezek az elméletek:  

- jövedelmünk 80%-át a lakosság 20%-a birtokolja, 

- települések 80%-án ma a lakosság 20%-a lakik,  

- a telefonkönyvünk híváslistájában a hívások 80%-át a telefonunkban lévő 

telefonszámok 20%-a adja,  

- a megtermelt javak 80%-a a dolgozók 20%-ához köthetők, 

- az egyetemen a publikációk 90%-a az oktatók 10%-ához köthetők. 
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A matematikai statisztika esetén a jellemző paramétereket becsüljük reprezentatív 

mintavétellel. Célunk minden esetben, hogy a minta alapján az alapsokaságra vonatkozóan 

feltételezések, hipotézisek tudjunk igazolni. Az összefüggéseket pedig sztochasztikus modellek 

felállításával (több tényezőből áll) igazoljuk.  

Fontosnak tartom ezért először tisztázni, hogy a „modell” szókifejezés mit is jelent. A modell 

összetett, bonyolult természetei képződmények, objektumok működésének megismerésére 

létrehozott egyszerűsített helyettesítő.  

A modellformák sokrétűek lehetnek: mechanikus, analóg, elektromos analóg, fizikai, kémiai, 

matematikai modellek, stb. Mi ezekből a matematikai modellekkel fogunk megismerkedni.  

   

Az eloszlások esetében lényeges áttekinteni az F-eloszlást is, mely két adathalmaz 

varianciájának az összehasonlítására szolgál. Az F-érték a két variancia hányadosa (
2

1

var

var
F ) 

, ahol a számláló szabadságfoga ( 11 n ) df1, a nevező szabadságfoka ( 12 n ) df2. 
2

1

var

var
F . 

Abban az esetben, ha a két variancia azonos, akkor a hányados 1 körül van. A nullát soha nem 

fogja a hányados értéke elérni, csak a nullához fog tartani. Ez akkor képzelhető el, ha a nevező 

szignifikancia szintje a végtelenbe tart.   

A számoláshoz az F.ELOSZLÁS() függvény használható, mely szintaxisa 

F.ELOSZLÁS(x;szabadságfok1,szabadságfok2). A szintaxisban az x értéke az a szám, 

amelynél a függvény értékét ki kell számolni, amely egy valószínűség.  
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4.14. Hipotézisvizsgálat 

Ezen fejezetben a klasszikus Fisheri statisztikát (R.A. Fisher) ismerjük meg. A 

hipotézisvizsgálat alatt a klasszikus Fisheri statisztikát értjük, amiben a nullhipotézis kitüntetett 

szerepet kap a végtelen számú alternatív hipotézissel szemben. Az elmélet feltételezi, hogy a 

H0 igaz, ezt bizonyítani (axiomaként fogadjuk el). Célunk a vizsgálatok elvégzésével, hogy 

meghatározzuk, hogy a minta olyan-e, mint a nullhipotézis. Ha a minta a tartományba esik bele, 

akkor a minta a nullhipotézishez hasonlít, ha a tartományon kívül esik a minta, akkor nem 

hasonlít a nullhipotézishez. Ez feltételes valószínűség, mivel a minta paramétereit mindig úgy 

ítéljük meg, hogy a nullhipotézist mindig igaznak tartjuk.   

Statisztikai próba alatt azt értjük, hogy a mintából számított érték a nullhipotézis modelljébe 

hova esik. Mintából számított statisztikai érték összehasonlítása a nullhipotézis modelljével. Az 

elfogadási tartomány 2 szélét kritikus értéknek nevezzük. Amennyiben ezen értékekbe nagyobb 

a minta statisztikája, akkor a minta nem illeszkedik a nullhipotézis modelljébe. Közvetett 

módon különbséget igazol.  

Technikailag a próba statisztika értékeit hasonlítom össze a kritikus értékkel. Ha a kritikus 

értéknél kisebb az érték, akkor elfogadom a nullhipotézist (a minta olyan, mint a nullhipotézis 

modellje). Ha a kritikus értéknél nagyobb az értékünk, akkor nem illeszkedik a nullhipotézis 

modelljéhez.  

A kalkuláció megkezdése előtt a szükséges hipotéziseket fel kell állítani. Az első hipotézis a 

nullhipotézis, ami a feltételezésünk matematikai megfogalmazása (H0), ahol minden esetben 

szerepelnie kell az egyenlőségnek (azaz két érték azonosságát kell állítanom). Tehát a relációk 

a következők lehetnek: egyenlőség ( = ), kisebb egyenlő (   ) vagy nagyobb egyenlő (   ). 

Például: Kati és Sári átlagos tudása megegyezik (de tökéletes egyezés SOHA nincs). Itt tehát 

azt kell minden esetben megfogalmazni, hogy mi az az ingadozás, ami a véletlennek tekinthető 

(amikor még a nullhipotézist elfogadjuk). 

Felmerülhet bennünk az a kérdés is, hogy akkor mit is tekintünk jelentős különbségnek: ez lesz 

a szisztematikus különbség, mely nem a véletlennek köszönhető. 

A másik hipotézis az alternatív hipotézis, vagy munkahipotézis (H1), mely minden esetben a 

nullhipotézissel áll szemben. Ez lehet kisebb ( < ), vagy nagyobb ( > ), vagy nem egyenlő ( ).  

Az alternatív hipotézis lehet egyoldali, illetve kétoldali alternatív hipotézis.  

- egyoldali (bal oldali): 0m  
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Az elfogadási (megtartási) és a kritikus tartományt elválasztó ca értéket kritikus 

értékeknek nevezzük, ca-val az alsó kritikus értéket jelöljük. A kritikus értéket a 

szignifikanciaszint és a próbafüggvény eloszlásának ismeretében számításokkal 

határozzuk meg, melyeknek eredményét táblázatokba foglalták. A gyakorlati életben 

azonban már az Excelben függvény alkalmazása terjedt el ezen érték meghatározására.  

 

- egyoldali (jobb oldali): 0> m  

Az elfogadási és a kritikus tartományt elválasztó cf értéket kritikus értékeknek 

nevezzük, cf-fel a felső kritikus értéket jelöljük. A kritikus értéket a szignifikanciaszint 

és a próbafüggvény eloszlásának ismeretében függvény segítségével egyértelműen 

meghatározhatjuk. 
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- kétoldali: 0m  

Az elfogadási és a kritikus tartományt elválasztó ca és cf értékeket kritikus értékeknek 

nevezzük, és ca-val az alsó, cf-fel a felső kritikus értéket jelöljük. A kritikus értékeket a 

szignifikanciaszint és a próbafüggvény eloszlásának ismeretében függvény segítségével 

egyértelműen meghatározhatjuk. 

 

 

Ezen fogalmak mellett fontos még ismerni a következőket is:  

- megbízhatósági szint (másnéven konfidencia szint): az (1- ), mely a nullhipotézis 

elfogadására vonatkozó döntés helyességét fejezi ki, amennyiben a nullhipotézis igaz; 

- a szignifikancia szint ( ) a hibás döntés valószínűsége igaz nullhipotézis esetén; 

- az empirikus szignifikancia szint (p): A klasszikus hipotéziselmélet feltételes 

valószínűséggel dolgozik. A „p” értéke egy feltételes valószínűséget ad meg. 

Amennyiben igaz a nullhipotézis, a minta mennyire illik bele ebbe az elképzelésbe. 

P(B|A) valószínűséget adja meg. „A” azt jelenti, hogy a H0 igaz. Ha a nullhipotézis igaz, 

akkor milyen valószínűséggel kaptunk a mintából kiszámított próbastatisztika értékénél 

nagyobbat.  

 

A kétmintás hipotézis esetén azt feltételezzük, hogy a 2 populáció középértéke megegyezik 

egymással, azaz  ahol,21  a várható érték. 
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A leggyakrabban alkalmazott kétváltozós statisztikai próbákat (olyan eljárás, amelyik a minták 

alapján dönt) a 9. táblázat: A leggyakrabban alkalmazott kétváltozós statisztikai próbák 

elnevezésű táblázatban tüntettem fel. A táblázat értelmezéséhez fontos tisztázni, hogy a 

minőségi mérési szinthez a nominális és ordinális mérési szintű változók tartoznak, míg a 

mennyiségi mérési szinthez az intervallum és az arányskála mérési szintű változók tartoznak. 

 

9. táblázat: A leggyakrabban alkalmazott kétváltozós statisztikai próbák 

A próba megnevezése 
Milyen típusú 

változók? 
Hány 

csoport/minta? 
Milyen típusú 

minta? 
Khi négyzet próba Csak minőségi Egymintás – 
Fisher teszt Csak minőségi Egymintás – 
Egymintás t próba Minőségi és Mennyiségi Egymintás – 
Független T próba Minőségi és Mennyiségi Kétmintás Független 
Páros T próba Minőségi és Mennyiségi Kétmintás Páros 
Egyszempontos 
varianciaanalízis 

Csak Mennyiségi Kettőnél több Független 

Wilcoxon próba Csak minőségi Egymintás – 
Mann-Whitney próba Minimum ordinális Kétmintás Független 
Kruskal-Wallis próba Mennyiségi Kettőnél több Független 
Friedman próba Mennyiségi Kettőnél több Független 
Pearson-féle korreláció Mennyiségi Két adatsor Független 
Spearman korreláció Minimum ordinális Két összefüggő Független 
Welch próba Mennyiségi Kétmintás Független 
Kolmogorov-Smirnov 
próba 

Mennyiségi Egy vagy 
kétmintás 

Független 

 

A statisztikai próbák esetében próbafüggvényt is alkalmazunk, mely kiszámításához megadható 

egy alfa valószínűség. Ez megmutatja, hogy milyen valószínűséggel várható a 

próbafüggvénynek a kiszámítottal azonos vagy annál nagyobb értéke, ha a nullhipotézis igaz, 

azaz 21   . 

A statisztikai próba menete:  

1. Sejtés, hipotézis átgondolása, megfogalmazása. 

2. A munka-hipotézisek nem igazolhatók közvetlen úton, így az ellenhipotézist, azaz a 

nullhipotézist kell felállítani (melyben mindig szerepel egyenlőség jel) 

0,: 21210   vagyH (különbségek várható értéke nulla) 

Ezen hipotézissel a munka-hipotézist indirekt módon tudjuk bizonyítani.  

3. Az elsőfajú hiba megválasztása (alfa) 
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Az alfa (szignifikancia szint) értékét a statisztikai próba elvégzése előtt kell 

megválasztani. Szokásos értékek: 10%, 5%, 1%. Ritkán használt az 1% alatti értékek.  

Az alfa értéke egy maximális valószínűség, ennél nagyobbat nem engedünk meg 

magunknak a számításnál.  

4. A minta alapján a próbafüggvény értékének a meghatározása, alátámasztja-e a 

nullhipotézist? 

 

A próbastatisztika értéke minden esetben egy algoritmus segítségével határozható meg. Például 

a t próbához tartozó próbastatisztika: 
ns

x
t

/


 , ahol x az átlagot, a  a várható értéket, míg 

az ns /  a standard hibát jelenti. Ezt az értéket kell összehasonlítani a kritikus értékkel.  

Ha a próbastatisztika értéke nem az elfogadási tartományba esik, akkor a minta nem igazolja a 

nullhipotézisbe vetett hitünket (azaz 
2


valószínűséggel fordulhat elő a próba statisztika értéke). 

Célunk minden esetben az, hogy az alfa értéke (milyen valószínűséggel várható a 

próbafüggvénynek a kiszámítottal azonos vagy annál nagyobb érték) minél kisebb legyen.  

Nézzük meg a következőkben, hogy a döntéseknek milyen kimenetelei vannak (10. táblázat: A 

döntési kimenetek):  

10. táblázat: A döntési kimenetek 

  

A valóságban 
azonosak   különbözőek 

NULLhipotézis 
igaz 

  
NULLhipotézis 

hamis 

Döntés 
próba 

alapján 

NULLhipotézis 
elfogadva 

HELYES 
döntés 

  
Másodfajú hiba 

(béta) 
        

NULLhipotézis 
elutasítva 

ELSŐFAJÚ 
hiba (alfa) 

  HELYES döntés 

 

Látható, hogy 4 kimenet van:  

1. A valóságban és a döntésünk alapján is elfogadjuk a nullhipotézist, ekkor helyes döntést 

hozunk (egyformaság helyes felismerése).  

2. A valóságban és a döntés alapján is a nullhipotézist elutasítjuk, ekkor helyes döntést hozunk 

(különbözőség helyes felismerése). 
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3. A valóságban és a döntésem alapján is a nullhipotézist igaznak találom. Ekkor „FALS 

pozitív” alakul ki, melynek a valószínűsége alfa (elsőfajú hiba), ekkor a két azonos dolgot 

különbözőnek tekintjük. 

4. A valóságban és a döntésem alapján is a nullhipotézist elutasítom, ekkor „FALS negatív” 

alakul ki (rossz egyformaság kimutatása), ennek a valószínűsége béta (másodfajú hiba). Nem 

egyformák az állítások, rossz a döntés valószínűsége. Csak a statisztikai próba után 

határozható meg, előre soha nem határozható meg. 

 

Nézzünk egy példát: az alfa = 5%, akkor a helyes döntés 95% (5%+95%=100%). Ha béta = 15% 

(azaz a téves egyformaságot 15%-ban határoztam meg), akkor a helyes döntés 85% lesz 

(85%+15%=100%). 

 

A leírtak alapján tehát megfogalmazható, hogy a statisztikai próba ereje (sensitivity, 

érzékenység) azt fogja jelenteni, hogy mi annak a valószínűsége, hogy a különbözőséget 

bizonyítani tudjuk, azaz az igaz alternatív hipotézis elfogadásának a valószínűsége. 

Fontos, hogy van összefüggés az alfa és a béta között: ha az alfa nő, akkor a béta csökkeni fog, 

de ha az alfa kicsi, akkor a béta magas értékű.  Cél, hogy az alfa és a béta között 

kompromisszumot kell kialakítani, azaz alacsonyan kell tartani az alfa és a béta értékét is. Minta 

elemszámának a növelésével az alfa és béta csökkenthető/alacsonyan tartható.  

Látható tehát, hogy fordított, de nem lineáris kapcsolat van az alfa és a béta között.  
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4.15. Nem paraméteres próba elméleti megközelítése – Khi négyzet próba 

A nem paraméteres próbák közül a legjelentősebbek a következők:  

- Khi-négyzet teszt, illeszkedés vizsgálat, függetlenség vizsgálat, homogenitás vizsgálat 

- Bionomiális teszt a relatív gyakoriságra 

- Független kétmintás teszt, pl. Mann-Whitney-u próba (medián próba) 

- Független többmintás teszt, pl. Kruskal-Walis H próba (medián próba) 

- Páronként összetartozó minták tesztje, pl. Wilcoxon-teszt (medián próba) 

- k számú összetartozó minták tesztje, pl. Friedman-teszt (medián próba) 

 
A gyakoriságok elemzésére a leggyakrabban használt módszer a Khi2 próba. Ezen módszert 

használják homogenitás, véletlenszerűség, függetlenség és illeszkedésvizsgálatra is (közös 

jellemző: nullhipotézisük a sokaság eloszlására irányul, kizárólag nagy minták esetén 

alkalmazhatók, jobb oldali kritikus tartománnyal hajtandók végre).  

A homogenitásvizsgálat annak ellenőrzésére való, hogy a két minta származhat-e azonos 

eloszlású sokaságból.  

A függetlenségvizsgálatot akkor alkalmazzuk, mikor kíváncsiak vagyunk arra, hogy a két 

minta/két ismérv (vagy két kategóriarendszer) egymástól független-e a mintavételi eredmények 

alapján egy adott sokaságon belül. Itt két nominális változóra van szükségünk. Itt a 

nullhipotézis a két ismérv függetlenségét, az alternatív hipotézis ennek ellenkezőjét mondja ki.   

Az illeszkedés vizsgálat segítségével le tudjuk ellenőrizni, hogy egy valószínűségi változó adott 

eloszlást követ-e?  Például származhat-e egy gyepmag keverék egy megadott összetételű 

keverékből?  
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Nézzük meg először részletesen, hogy a khi-négyzet tesztel az illeszkedés vizsgálat hogyan 

valósítható meg.  

Példánk alapján a kérdésünk, amire választ szeretnénk kapni: származhat-e egy gyepmag-

keverék egy 20, 17, 30, 20, 13%-os összetételű keverékből 10%-os szignifikancia szint (elsőfajú 

hiba) mellett? A dobozra rá van írva az elméleti összetétel. Megvizsgáljuk, hogy a dobozban 

ténylge az van-e, amit ígérnek. 

A mintavétel során a következő eredményt kapjuk (11. táblázat: A mintavétel eredménye):  

11. táblázat: A mintavétel eredménye 

Faj 
Tapasztalati gyakoriság / Empírikus érték / 

Magok száma (darab) / fi 
Réti perje 236 
Angolperje 241 
Réti komócsin 443 
Réti csenkesz 252 
Fehérhere 155 

Összesen 1327 
 
Az illeszkedésvizsgálat esetén a következő feltételekkel dolgozunk:  

)(,...,2,1:
1

*
0 




k

i
iii nfkiffH   (tapasztalati érték = elméleti érték) 

)(,...,2,1:
1

*
1 




k

i
iii nfkiffH  (tapasztalati érték nem azonos az elméleti értékkel) 

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

** 



k

i
iii nfkinpf , ahol n az elemszámot jelenti, a pi a dobozban lévő %-os 

értékeket jelenti. 

2
,1   , ahol az 1 a valószínűség, a nű pedig a szabadságfok.  

A számítás alapelve, hogy a megfigyelt gyakoriságokat összehasonlítjuk a nullhipotézis alapján 

várt gyakoriságokkal. Ha az eltérés egy bizonyos kritikus értéknél nagyobb, akkor a minta nem 

illeszkedik a nullhipotézis modelljébe. A kalkuláció elkészítéséhez a tapasztalati értékek (fi) 

mellé meg kell határozni az úgynevezett várt/tapasztalati gyakoriságok (fi
*) értékét is.  Azt, 

hogy milyen kapcsolat van a két ismérv között azt mindig valamilyen mutató alapján kell 

meghatározni, melyet a khi négyzet meghatározása után szükséges számolni, ha a khi négyzet 

szignifikánsnak tekinthető. A kapcsolat típusa lehet: független, sztochasztikus és 

determinisztikus.  
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Az asszociációs kapcsolat meghatározásához próba statisztikát kell elvégezni annak érdekében, 

hogy az értékek alapján következtetést tudjunk levonni.  

A próba statisztika értéke:  


ij

ii

f

ff 2*
2 )( , ahol fi a minta tapasztalati gyakoriság értéke 

(fontos, hogy a függetlenség vizsgálatban alapfeltétel, hogy minden esetben akkora mintára van 

szükség, hogy az elméleti gyakorisági táblázatban a várt gyakoriságok ne legyenek 5-nél 

kisebbek), az fi
* a minta elméleti gyakoriságát jelenti. Először tehát meg kell határozni a minta 

elméleti (fi*) gyakoriságát. Az elméleti gyakoriságnál használt 20, 17, 30, 20, 13%-os értékek 

az adott feladat leírásából kerültek be a számolásba (12. táblázat: A tapasztalati gyakoriságból 

elméleti gyakoriság számítása).  

12. táblázat: A tapasztalati gyakoriságból elméleti gyakoriság számítása  

 

Kérdésünk az lesz a kapott eredmények alapján, hogy a véletlen ingadozásból vagy másból 

származik-e a különbség? Ennek érdekében standardizálni kell a különbséget. A tapasztalati 

gyakoriság és az elméleti gyakoriság ismeretében számolható ki a Pearson-maradék: 

*

*

i

ii
i

f

ff
r


 , ahol az if a tapasztalati gyakoriság, az *

if az elméleti gyakoriságot jelenti.  

A számolás eredménye (13. táblázat: A Pearson-maradék eredményei):  

13. táblázat: A Pearson-maradék eredményei 
Faj Pearson-maradék 

Réti perje -1,804666 (236-265,4)/gyök(265,4) 
Angolperje 1,025989 (241-225,59)/gyök(225,59) 
Réti komócsin 2,250351 (443-398,1)/gyök(398,1) 
Réti csenkesz -0,822535 (252-265,4)/gyök(265,4) 
Fehérhere -1,333150 (155-172,51)/gyök(172,51) 

 

Faj
Tapasztalati 

gyakoriság (darab) fi

Réti perje 236 1327*0,2 265,4 236-265,4 -29,4
Angolperje 241 1327*0,17 225,59 241-225,59 15,41
Réti komócsin 443 1327*0,3 398,1 443-398,1 44,9
Réti csenkesz 252 1327*0,2 265,4 252-265,4 -13,4
Fehérhere 155 1327*0,13 172,51 155-172,51 -17,51
Összesen 1327

Elméleti gyakoriság 

(darab) fi
*

1327

Különbség (fi - fi*)

0,00



160 
 

A Pearson-maradék értékeire a NÉGYZETÖSSZEG() függvényt alkalmazva megkapjuk az 

értékek négyzetének az összegét. Ennek értéke 11,827, mely a számított Khi-négyzet értékét 

jelenti. A NÉGYZETÖSSZEG() függvény esetében a Pearson-maradék értékeit kell kijelölni.  

A nullhipotézis helyessége a következő próbafüggvénnyel vizsgálható:  


 




r

i

c

j ij

ijij

f

ff

1 1
*

2*
2 )(

 , ahol az ijf a valódi/tapasztalati gyakoriság, az *
ijf , az elméleti 

gyakoriság értékét jelenti, az „i” a sor értékét jelenti („r” értékéig”), míg a „j” az oszlop jelölését 

jelenti („c” értékéig). A képletben a 


r

i 1

a sor szerinti összegzést jelenti. A képletben a 


c

j 1

az 

oszlop szerinti összegzést jelenti. 

A két ismérv függetlenségét feltételező cellagyakoriság a mintára vonatkozóan: 
n

ff
f ji

ij
..* *

 . 

A kritikus khi-négyzet érték meghatározásához az INVERZ.KHI() függvényt használjuk, ahol 

a valószínűség értékéhez a 10%-ot (0,1), míg a szabadságfok értékéhez a 4 (n-1, azaz 5-1) 

értékét kell behelyettesíteni. A kritikus khi-négyzet értéke így 7,78. 

A következő lépésben a számított Khi-négyzet (11,827) és a kritikus Khi-négyzet (7,78) értékét 

kell összehasonlítani. A kalkulációknál a kritikus értéktartomány a  22 > krit , ahol 

figyelembe kell venni a szignifikancia szintet.  

A nullhipotézis a két ismérv függetlenségére vonatkozik: 

cjésripppH jiij ,...,2,1,...,2,1: ..0  . Azaz a nullhipotézis (H0): a két vizsgált változó 

független egymástól. 

Az alternatív hipotézis a két ismérv függetlenségének az ellentettjét feltételezi: jiij pppH ..1 : 

Azaz az ellenhipotézis (H1): a két változó nem független egymástól. 

Ha nem független két változó, akkor további vizsgálatokat kell elkészíteni: Cramer-féle 

asszociációs együttható, Csuprov-féle asszociációs együttható, illetve a kontingencia 

együttható.  

Esetünkben a számított Khi-négyzet értéke magasabb, mint a kritikus Khi-négyzet, így az 

elutasítási tartománya került az értékünk, nem fogadjuk el a nullhipotézist, azaz nem teljesíti a 

fűmag a zacskón lévő igért összetételt.  
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Lehetőségünk van dönteni a Khi-négyzet értékéhez tartozó valószínűség alapján is, melyet a 

10%-os valószínűség értékével kell összehasonlítani. Először meg kell határozni a számított p 

értékét a T.ELOSZLÁS függvény segítségével, mely a Student-féle t-eloszlás értékét adja meg. 

A függvény 3 részből épül fel:  

- x érték: az az érték, melynél a függvény értékét ki kell számítani; 

- szabadságfok: az eloszlást jellemző szabadságfok száma; 

- szélérték: eloszlásszélek száma (egyszélű eloszlás esetén 1, kétszélű eloszlás esetén 2).  

Nem illeszkedik a nullhipotézis modelljébe a minta, ha a p értéke KISEBB, mint a valószínűségi 

érték. A minta olyan, mint a nullhipotézis modellje, ha a p értéke NAGYOBB, mint a 

valószínűségi érték.  

 

 

4.16. Nem paraméteres próba gyakorlati megközelítése – Khi négyzet próba 

A következőkben nézzünk egy olyan feladatot, ahol kombinációs táblázatból számítjuk ki az 

összefüggéseket. Az alap táblázat felépítését a 14. táblázat: A kombinációs táblázat alap 

felépítése mutatja be (a kombinációs tábla). 

14. táblázat: A kombinációs táblázat alap felépítése 
 C1 C2 … Cj … Összesen 
R1 f11 f12 … f1j … f1* 

R2 f21 f22 … f2j … f2* 

… … … … … … … 
Ri fi1 fi2 … fij … fi* 

… … … … … … … 
Összesen f*1 f*2 … f*j … N 

 

A második sor elemeinek (f11, f12, f13,…, f1*, stb.) a közös tulajdonsága, hogy az első index 

mindegyiknél 1. Az f1* azoknak az elemeknek az összege, ahol az első tag indexe 1, a második 

tag indexe pedig egytől az oszlopok számáig (összegző index) tart.   

A második oszlop elemeinek (f11, f21, f31,…, f*1, stb.) a közös tulajdonsága, hogy a második  

index mindegyiknél 1. Az f1* azoknak az elemeknek az összege, ahol az első tag indexe egytől 

az oszlopok számáig tart, míg a második tag indexe pedig mindig 1.  
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A kombinációs tábla megismerése után kell elkészíteni az elméleti gyakoriság táblázatunkat. 

Az fij
* (minta elméleti gyakorisága) értékeinek az általános jelölését a 15. táblázat: A minta 

elméleti gyakoriságának a kiszámítása táblázat tartalmazza:  

15. táblázat: A minta elméleti gyakoriságának a kiszámítása 
 C1 C2 … Cj … Összesen 
R1 f*1*f1*/N f*2*f1*/N … f*j*f1*/N … sor összeadás 

R2 f*1*f2*/N f*2*f2*/N … f*j*f2*/N … sor összeadás 

… … … … … … … 
Ri f*1*fi*/N f*2*fi*/N … f*j*fi*/N … sor összeadás 

… … … … … … … 
Össz. oszlop összeadás oszlop összeadás … oszlop összeadás … N 

 

A fij
* megegyezik az fij értékével abban az esetben, ha a két ismérv független egymástól. Abban 

az esetben, ha a tapasztalati gyakoriság jelentősen eltér az elméleti gyakoriságtól, akkor a két 

ismérv nem független egymástól.  

Nézzünk akkor egy konkrét példát: Ismert a következő adatbázis (16. táblázat: Az alapadatbázis 

a kalkuláció elkészítéséhez):  

16. táblázat: Az alapadatbázis a kalkuláció elkészítéséhez 
Szülő Utód Gyakoriság 

sovány sovány 4 
sovány normális 9 
sovány túlsúlyos 2 
sovány kórosan elhízott 28 
normális sovány 34 
normális normális 24 
normális túlsúlyos 32 
normális kórosan elhízott 130 
túlsúlyos sovány 31 
túlsúlyos normális 11 
túlsúlyos túlsúlyos 36 
túlsúlyos kórosan elhízott 111 
kórosan elhízott sovány 314 
kórosan elhízott normális 332 
kórosan elhízott túlsúlyos 384 
kórosan elhízott kórosan elhízott 1511 

 

Feladat: vizsgálja meg, hogy van-e összefüggés az utódok és szülők BMI-je között.  
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Határozzuk meg a szülők és az utódok ismert gyakorisági értékei alapján, hogy van-e 

összefüggés a BMI értékek között. Döntésünket 7%-os elsőfajú hiba mellett kell meghozni. 

Először is egy kimutatást kell készíteni, ahol a következő beállításokat kell alkalmazni (17. 

táblázat: A minta tapasztalati gyakorisági értéke (fij)):  

- jelentésszűrő: - 

- oszlop: utód  

- sor: szülő 

- érték: gyakoriság 

 

17. táblázat: A minta tapasztalati gyakorisági értéke (fij) 
Összeg / Gyakoriság Utód 

Szülő kórosan elhízott normális sovány túlsúlyos Végösszeg 
kórosan elhízott 1511 332 314 384 2541 
normális 130 24 34 32 220 
sovány 28 9 4 2 43 
túlsúlyos 111 11 31 36 189 
Végösszeg 1780 376 383 454 2993 

 

A 17. táblázatban (17. táblázat: A minta tapasztalati gyakorisági értéke (fij)) szereplő belső 

számértékek a cella gyakoriság értékeit (fi) (feltételes megoszlás), míg a végösszeg oszlopban 

szereplő értékek a peremgyakoriság értékeit adják meg (feltétel nélküli megoszlás). A sarok 

gyakorisági érték a 2993 fő értékét jelenti.  

Tehát most 4 feltételes megoszlásunk van (kórosan elhízott, normális, sovány, túlsúlyos) és egy 

feltétel nélküli megoszlás (végösszeg oszlop).  

A két ismérv szerinti elemzésnél a közöttük fellépő kapcsolatot fogjuk vizsgálni, így meg kell 

határozzuk az elméleti/feltételes gyakorisági értékeket (fij*) a tapasztalati értékek alapján (a 

peremgyakoriságok értéke nem fog változni az elméleti gyakoriságok számítása esetén). Ehhez 

egy új táblázatot kell készíteni, így az alaptáblázat értékét másoljuk át egy üres helyre, s a belső 

táblázat adatait töröljük ki. Az első kiszámítandó cellaérték a kórosan elhízott szülők kórosan 

elhízott utódainak az elméleti gyakoriság meghatározása. Az alap táblázat 1511 fő értékéhez 

tartozó peremgyakoriság értékek: 2541 és az 1780. Ezeket össze kell szorozni és a 

kontingenciatáblázat összesen értékével el kell a szorzatot osztani.  Ennek eredménye: 1511,19 

(99. ábra: A feltételes gyakoriság kiszámításának kezdő lépése).  
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99. ábra: A feltételes gyakoriság kiszámításának kezdő lépése 

 

Ahhoz, hogy a táblázat összes értéke ki legyen töltve, ahhoz alkalmazni kell a megfelelő 

oszlopok és megfelelő sorok rögzítését. A végösszegen sor alkalmazásánál a sor számát, míg a 

végösszegen oszlopnál az oszlop jelölése elé kell tenni a $ jelet. Az „n” értékénél az oszlop és 

a sor rögzítése is fontos, mivel minden elemszorzatot ezzel a számértékkel kívánunk elosztani.  

Esetünkben: =(B$7*$F3)/$F$7. 

A képlet elkészítése után a sor és oszlop értékekre is el lehet készíteni a másolatot. A kapott 

eredményt a 100. ábra: A feltételes gyakoriság kapott eredményei összeállításban láthatjuk.  

18. táblázat: A minta elméleti gyakorisági értékeinek a kiszámítása (fij
*) 

 

 
 

Szülő / Utód kórosan elhízott normális sovány túlsúlyos Végösszeg
kórosan elhízott 1780*2541/2993 376*2541/2993 383*2541/2993 454*2541/2993 =szum(sor)
normális 1780*220/2993 376*220/2993 383*220/2993 454*220/2993 =szum(sor)
sovány 1780*43/2993 376*43/2993 383*43/2993 454*43/2993 =szum(sor)
túlsúlyos 1780*189/2993 376*189/2993 383*189/2993 454*189/2993 =szum(sor)
Végösszeg  =szum(oszlop)  =szum(oszlop)  =szum(oszlop)  =szum(oszlop) =szum(sor)
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100. ábra: A feltételes gyakoriság kapott eredményei 

 

A 100. ábra: A feltételes gyakoriság kapott eredményei alapján látható, hogy a peremgyakoriság 

értékei nem változtak, csak a táblázat belső összetétele. Látható még az is, hogy a minta elméleti 

gyakorisági értékei a táblázatban különböző értékeket vesznek fel, mint a tapasztalati 

gyakorisági értékek. Az azt jelenti elöljáróban, hogy az ismérv értékek nem függetlenek 

egymástól.   

A minta és a tapasztalati gyakoriság meghatározása után lehetőségünk van a Pearson 

maradékok (standardizált távolságok) kiszámolásához. Kiszámítási formája: *

* )(

ij

ijij

f

ff 
. 

 

 

Az első érték meghatározása után lesz lehetőségünk az üres táblázatrész teljes kitöltésére úgy, 

hogy a hiányzó táblázatrészekre lemásoljuk az elkészített képletet. A kapott Pearson-

maradékok a következők (19. táblázat: A Pearson maradékok):  
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19. táblázat: A Pearson maradékok 
Szülő/Utód  kórosan elhízott normális sovány túlsúlyos 
kórosan elhízott  -0,0048 0,7155 -0,6189 -0,0732 
normális  -0,0733 -0,6920 1,1021 -0,2374 
sovány  0,4799 1,5481 -0,6405 -1,7708 
túlsúlyos  -0,1323 -2,6153 1,3857 1,3692 

 

A kapott eredményekre a NÉGYZETÖSSZEG függvényt alkalmazzuk, hogy a kijelölt adatok 

négyzetösszegét megkapjuk, mely a 2 értékét adja meg. A 2 kiszámítása: 





*

2*
2 )(

ij

ijij

f

ff
 , ahol az fij maga a gyakorisági érték (a minta tapasztalati gyakorisága), 

míg az fij
* (a minta elméleti gyakorisága) egy képlet alapján számolható ki: 

N

ff
f ji

ij
*** *

 . Az 

fi* érték a kiválasztott elemhez tartozó összesen sorérték, míg a f*j érték a kiválasztott elemhez 

tartozó összesen oszlopérték. A N érték a vizsgált elemek számát jelöli.  

Képlet felépítése: =NÉGYZETÖSSZEG(Pearson maradék értékeinek a kijelölése) = 19,48 

A 2 értéke tehát a példánkban: 19,48.  

A 2 értékének meghatározása után meg kell vizsgálni, hogy a 2 értke szignifikáns-e. Ha nem 

szignifikáns, akkor nem kell további mutató értékeket számolni. Ha szignifikáns, akkor további 

számításokat kell végezni annak érdekében, hogy megtudjuk milyen szoros az összefüggés a 

változók között (asszociációs mutatókat kell számolni: Cramer-féle asszociációs mutató, 

Csuprov-féle asszociációs mutató, kontingencia együttható).  

Cramer féle asszociációs együttható 

 A Cramer-féle asszociációs együttható olyan esetekben alkalmazható, ha két minőségi ismérv 

áll a rendelkezésünkre és a két ismérv közötti kapcsolat szorosságát kívánjuk meghatározni.   

A Cramer féle asszociációs együttható értéke 0 és 1 között lehetséges. Ha értéke 0, akkor nincs 

kapcsolat a két ismérv között. Ha értéke egy, akkor determinisztikus kapcsolat van a két ismérv 

között.  
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Kiszámítása:  )1();1(min*

2




crN
C


, ahol 2 a számított khi2 értéke, az N a minta 

nagyságát, az r a kontingenciatáblázat vagy kombinációs táblázat sorainak a számát, míg a c a 

táblázat oszlopainak a számát jelenti (azaz a r-1 és a c-1 értékéből a kisebbet (minimumot) kell 

választani).  

Példánk alapján a behelyettesítés:  )14();14(min*2993

48,19


C = 0,046. 

 

Csuprov féle asszociációs együttható 

 A Csuprov féle asszociációs együttható értéke 0 és 1 között lehetséges. Ha értéke 0, akkor 

nincs kapcsolat a két ismérv között. Ha értéke egy, akkor függvényszerű kapcsolat van a két 

ismérv között.  

Kiszámítása: 
1*1*

2




crN
CS


, ahol 2 a számított khi2 értéke, az N a minta 

nagyságát, az r a táblázat sorainak a száma, a c a táblázat oszlopainak a száma.  

Példánk alapján a behelyettesítés: 
14*14*2993

48,19


CS = 0,0466 

 

 

Kontingencia együttható 

 Számítása: 
N

K



2

2




, ahol a 2 a khi2, míg az N a vizsgált elemek száma. Példánk 

alapján a behelyettesítés: 
299348,19

48,19


K = 0,0804 

 

Látható, hogy azonos sor és oszlopszám esetén a Cramer féle és a Csuprov féle asszociációs 

mutató megegyezik egymással. Mivel mindhárom mutató értéke a 0-hoz közelít, így azt 

mondjuk, hogy gyenge kapcsolat van a két minőségi ismérv között.  
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