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ELŐSZŐ

Előszó
A Pécsi (Janus Pannonius) Tudományegyetem Közgazdaságtudo

mányi Karán 1970 óta kiemelt hangsúlyt kap a gazdaságtudományok mód
szertani megalapozása. Nincs ez másképp a Statisztika oktatásában sem: 
elődeink, illetve mi magunk több mint három évtizede tanítjuk a jövő közgaz
dászait az adatgyűjtés és -elemzés fontosságára, igyekszünk megértetni azt, 
hogy a változatok ütköztetése, a jelenségek modellezése elengedhetetlen a jó 
döntéshozatalhoz.

A statisztika tárgykörének oktatása során a hallgatók által kötelezően felve
endő félévek száma, az egyes félévek óraszáma sokszor változott. Az aktuális 
tantervek, illetve tanterv-készítők módszertani tárgyakról alkotott elképzelése 
az idők során különböző volt. Sokszor gondolták a tanmenet összeállítói, 
hogy a matematika eszköztárára erősen támaszkodó Statisztika túl nehéz, 
feleslegesen terheli a hallgatót. Máskor -  éppen ellenkezőleg -  az a feltevés 
dominált, miszerint a szakmai tárgyak korrekt, a nemzetközi oktatási és kuta
tási standardoknak megfelelő tanítása elképzelhetetlen módszertudományok, 
sztochasztikus modellezés nélkül.

A számítástechnika fejlődése, a PC-k megjelenése a mindennapi életben, 
azt eredményezte, hogy a tömegesen előforduló jelenségek mérését, leírását, 
modellezését célzó statisztikai eszközök végre „életszagú” példákon, valódi 
döntéseken keresztül illusztrálhatok, így az elmúlt 15 évben, a tudományos 
igényesség a gyakorlat kínálta „szépségekkel” is párosulhatott.

A „Rafogna-folyamat’ következtében átalakuló magyar felsőoktatási rendszer 
a gazdaságtudományi képzési területet, így a Statisztika tárgyat is érintette. 
(Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy statisztikai ismereteket a 109 alap
képzési szak közül 45-ben kötelező oktatni, vagyis tárgyunk az egyik legszéle
sebb körben használatos diszciplína bemutatását célozza meg.) A kétlépcsős 
gazdaságtudományi képzés első szintjén (az alapképzésben) a tárgy oktatása 
két félévre szűkült, üzleti ágon 4+2, közgazdasági ágon 4+4 órakerettel ren
delkezünk. Minden1 tárgy, így a Statisztika oktatása során is elvárás a gyakor
latorientáltság erősítése, valamint a praktikus, diplomaszerzést követően 
azonnal hasznosítható tudásanyag átadása.

Tankönyvünk megírása során a „meghaladva megtartani ’ elvet kívántuk kö
vetni. Erősen támaszkodtunk több évtizedes oktatási tapasztalatunkra, első
sorban a közel 15 éve készült, folyamatosan módosított tankönyvre. Más ol
dalról be kívántunk építeni számos olyan, elsősorban oktatástechnikai, didak
tikai újítást, melyeket a hazai, illetve nemzetközi tankönyvekben követendő
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ELŐSZŐ

nek találtunk, és amelyek a rövidebb oktatási idő hatékonyabb kihasználását 
teszik lehetővé.

Öt részre tagolódó könyvünk a Statisztikai 1. és II. tárgy tananyaga, a teljes 
gazdaságtudományi képzési területen. Ugyanakkor haszonnal forgathatják 
azok is, akik más képzési területen tanulnak, ám tantervűk egy, vagy két sze
meszterben tartalmazza a statisztikai tanulmányokat. Tankönyvünk felépítésé
nek alapszemlélete, hogy az egyszerűbb módszerektől haladunk a bonyolul
tabbak felé, a kevesebb információt tartalmazó adatbázisok elemzésére épül
nek a többváltozós modellezési problémák. Törekedtünk arra, hogy a könyv 
gyakorló szakemberek számára is alkalmazható legyen, ezért számukra — a 
tárgymutató -  segítségével mód nyílik egyes témákra „rákeresni”, a korábban 
megszerzett ismereteket úgy felfrissíteni, hogy ehhez csak a vonatkozó fejeze
tet (részt) kelljen elolvasni. A Statisztikával csak most ismerkedőket azonban 
óvatosságra intjük ebben a tekintetben, úgy gondoljunk, hogy az eljárások 
egymásra épülése, a jelölésrendszer logikája megkívánja a könyv „elölről tör
ténő” feldolgozását.

A történeti bevezetést, alapfogalmakat és legalapvetőbb statisztikai mód
szereket tartalmazó első r é sb en  bemutatjuk a mindennapokban fellelhető, a 
gazdasági döntéshozatalban nélkülözheteden statisztikai információk közlésé
nek szabályait, az információk tömörítésének, leírásának legegyszerűbb mód
szereit. Már itt kitérünk arra, hogy a módszertan elsajátításának megkönnyítése 
érdekében mindvégig erősen támaszkodunk a Microsoft Excel táblázatkezelő
re, amelyre a későbbiekben egyszerűen Excelként hivatkozunk. Tesszük ezt 
annak ellenére, hogy a program nem kifejezetten statisztikai szoftver, ám meg
ítélésünk szerint a fellelhető „pongyolaságokat”, hiányosságokat messzemenő
en ellensúlyozza az a tény, hogy a diploma megszerzését követően végzett 
hallgatóink gyakorlatilag 100%-ban hozzáférnek ehhez a programhoz, így a 
tanult ismereteket képesek azonnal, a gyakorlatban hasznosítani.

A második rá^ en  két, a másodlagos adatközlésekben (publikációkban) leg
gyakrabban előforduló statisztikai információhalmaz, a mennyiségi (osztálykö
zös gyakorisági), illetve az idősor elemzésének egyszerű technikáival foglalko
zunk. Az itt bemutatott egyváltozós elemzések lehetőséget nyújtanak arra, 
hogy egy vállalkozást, vagy a nemzetgazdaság egészét tényekre alapozva, igé
nyesen bemutassuk, a legalapvetőbb összefüggéseket felvázoljuk.

A könyv harmadik része (ezzel zárul az első féléves tananyag) továbbra is 
teljes körű adatbázisok elemzésével foglalkozik. Ebben a részben a bemutatást 
(leírást) felváltja az elemzés iránti igény; két jellemző egymásra hatásának, ok
okozati viszonyának kimutatására alkalmas eszközökkel ismerkedhetünk itt 
meg.
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ELŐSZŐ

A negyedik rész bevezeti az Olvasót a statisztikai következtetés módszerta
nába. Bemutatjuk a legfontosabb mintavételi technikákat, felidézzük a 
valószínűségszámítás (gazdaságmatematika) ismeretanyagát, azért, hogy a 
tömegjelenségek egy részének ismerete alapján következtethessünk az egész 
jelenségre. Az ötödik rész ti statisztikai modellezés (regressziószámítás) alapjai
val ismerteti meg az Olvasót. Az alapképzési oktatás időkerete nem teszi lehe
tővé, hogy az utóbbi két részben vázolt témákban teljesen elmélyedjünk, ezen 
módszerek alapos megismerésére majd a mesterképzés kötelező Matematikai 
statisztika tárgyában lesz módja a hallgatóknak.

A tankönyv megírása során mindvégig törekedtünk az elmélet és a gyakor
lat helyes arányának a megválasztására. A módszertani fejtegetéseket próbál
tuk közérthető példák kai, a mindennapi társadalmi-gazdasági jelenségek köré
ből vett illusztrációkkal „könnyebben emészthetővé” tenni. Ezen szövegközi 
mintapéldákat a könyv szerkesztése során keskenyebb szakaszokba tördeltük. 
Valamennyi fejezet végén megfogalmaztunk ellenőrző kérdéseket, illetve a hallga
tók által kidolgozandó feladatokat. Ezek megoldása során meggyőződhet az Ol
vasó arról, hogy megértette-e a korábbiakat, ezáltal képes-e továbbhaladni a 
tanulásban. Tananyagunk mellett, a PTE közgazdász-hallgatói számára kidol
gozunk egy elektronikus példatárat is, amely a kollokviumra történő felkészü
lés, illetve az elektronikus vizsgáztatás megkönnyítését szolgálja.

Az Olvasó kezében tartott tankönyv igazi team-munka eredménye. Meg
írásában, példákkal feltöltésében, technikai megvalósításában részt vett a PTE 
KTK Gazdaságmódszertani Intézet Statisztika és Ökonometria Tanszékének 
teljes állománya, tapasztalt oktató, fiatal tanársegéd, PhD hallgató egyaránt. 
Köszönetét mondunk Sipos Béla professzornak, igényes lektori munkájáért, 
számos kitűnő javaslatát beépítettük a könyvbe. Korábbi tananyagainkhoz 
hasonlóan most is kérjük Kollégáinkat, Hallgatóinkat, hogy észrevételeikkel, 
javaslataikkal támogassák a könyv folyamatos karbantartását, aktualizálást, 
tegyék lehetővé, hogy az esetleges bennmaradó (és csak a szerzőket terhelő) 
hibákat kijavíthassuk!

A könyv megírásában közreműködők valamennyien élethivatásunknak te
kintjük a Statisztika oktatását, értő alkalmazását, azt gondoljuk megfontolt 
döntéshozatal csak a tények alapos ismeretén nyugodhat. Reméljük, hogy a 
tankönyvben foglalt ismeretek megértése, elsajátítása újabb generációknak 
világítja meg, hogy mit értünk az etikus, korrekt adatközlés és elemzés tudo
mányán, vagyis az „írástudók felelősségén”. Jó munkát, eredményes tanulást 
kívánnak

a Sperzők
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A STATISZTIKA FOGALMA, SZEREPE A JELENSÉGEK MEGISMERÉSÉBEN

1 A statisztika fogalma, szerepe a jelenségek megis
merésében

A bennünket körülvevő világban számszerű adatok, információk, mérési 
eredmények nélkül ma már nem tudnánk eligazodni. Mindennapi életünkbe 
ezek a kvantitatív információk már oly szervesen beépültek, hogy alkalmazá
suk automatikussá vált. Gondoljunk az írott, illetve elekttonikus médiára! 
Pártpolitikai csatározások, gazdasági helyzetképek, lakóhelyünk igényes bemu
tatása, mind-mind elképzelhetedenek az empirikus (tapasztalati) adatok, tény- 
számok nélkül. A különféle információk felhasználása során nem műidig gon
dolunk arra, hogy ezek nagy része olyan elméleti és gyakorlati tevékenység 
eredménye, amit statisztikának hívunk.

A társadalmi-gazdasági fejlődés már a történelem korai szakaszában igé
nyelte a számszerű információkat, és a statisztika szó1 etimológiai értelemben 
is szorosan kapcsolódik az államhoz, mivel kezdetben elsődleges feladata 
annak felépítéséről, berendezkedéséről és állapotáról való ismeretek gyűjtése 
és közlése volt. Ez a tevékenység azonban fokozatosan önálló módszertudo
mánnyá vált, amely már nem csupán a társadalmi-gazdasági jelenségekhez 
kötődik. A modern statisztika, mint módszertudomány, már közvetlenül kap
csolódik más tudományágakhoz, nemcsak a társadalomtudományok, hanem 
az élő, és élettelen természettudományok is igénybe veszik sajátos logikáját, 
felhasználják a módszerek által kapott eredményeket. A számszerű adatok 
megfigyelése, feldolgozása, elemzése, közzététele, valamint felhasználása ma 
már önálló tudományos módszereket igényel, amit a statisztika biztosít.

Egy új diszciplína tanulmányozásának kezdetén a tudományág pontos de
finiálásán túl nehézséget jelent a terminológia megismerése. Az előzőekben 
tulajdonképpen egyfajta definíciót is adtunk, amelynek pontosítása, megismét
lése mindenképpen indokolt.

A statisztika a tömegesen előforduló jelenségekre, folyamatokra vonatko
zó információk összegyűjtésének, leírásának, elemzésének, értékelésének és 
közlésének tudományos módszertana. Az angolszász meghatározás szerint 
tömören: a statisztika a számszerű adatok összegyűjtésével, elemzésével, érté
kelésével és prezentációjával foglalkozó tudomány2.

*A statisztika szóban felismerhető a görög OtCXTl^ElJtV, valamint a latin status 
szó, mely utóbbi az állam, illetve az állapot gyökérre utal.

2 Lásd pl. BLACK [2006]
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A  STATISZTIKA-TUDOMÁNY ALAPVETŐ FOGALMAI ÉS SZÁMÍTÁSAI

A definíciókban igen fontos hangsúlyt kap a tömeges jelző. A statisztika 
ugyanis csak nagy számban, tömegesen előforduló jelenségek, folyamatok 
vizsgálatából tud következtetéseket levonni. Érdemes elgondolkodni azon, 
hogy a vizsgált jelenségek legtöbbjénél a tömeg nem „viselkedik” mindig egy
formán, nem feltétlenül következetes, tehát az egyes egyedek különbözőkép
pen cselekedhetnek. A statisztika egyik legfontosabb feladata, hogy a jellemző 
tendenciákat, a tömeget általában leíró összefüggéseket megállapítsa. „Általá
ban igaz, de nem mindenkire érvényes” -  ebben a kettősségben fejeződik ki a 
statisztikai módszertan szépsége, ugyanakkor ez a megfogalmazás már előre
vetíti, hogy mennyire óvatosan, nagy hozzáértéssel kell kezelnünk a statisztikai 
eljárásokat!

A statisztika szerepének egyre erőteljesebb növekedését figyelhetjük meg a 
gazdasági jelenségek vizsgálatán túl, az orvosi, a mezőgazdasági és a biológiai 
kutatásokban, vagy akár a sporttevékenység értékelése során is. Különösen 
„előkelő” szerepet tölt be a statisztika az üzleti problémák elemzése terén. A 
számszerű információk iránti igény napjainkban egyre inkább növekszik, en
nek kielégítését a számítógépek elterjedése jelentősen megkönnyítette. A szá
mítógépes háttér az adatok mennyiségének és komplexitásának növelését tette 
lehetővé.

A döntési problémák köre -  amely épít a statisztikára -  igen szerteágazó, 
ezért csak néhányat említünk itt meg az üzleti, közgazdasági életből.

Egyetlen vállalkozás (vagy akár nemzetgazdaság) sem irányítható hatéko
nyan, ha nem vesszük számba, nem mérjük fel a rendelkezésre álló termelési 
tényezőket: a dolgozni képes és akaró munkaerőt, valamint a használható 
tárgyi eszközöket.

A marketing hatékony művelése elképzelhetetlen statisztikai módszerek és 
eljárások nélkül. A piac megismerése az állami statisztikai adatszolgáltatáson 
túl konkrét, célra orientált statisztikai — többnyire reprezentatív — adatfelvételt 
és feldolgozást, valamint elemzést is igényel. A vállalati management az embe
ri erőforrások hatékony működtetése és az irányítás területén nem nélkülözhe
ti sem a statisztikai adatbázisokat, sem a statisztika módszereit, amelyekkel az 
erőforrások működésének mélyebb összefüggéseit lehet megismerni. Statiszti
kai eszközöket használ pl. a balance scorecard (kiegyensúlyozott mutatószám
ok rendszere), illetve a benchmarking (teljesítménymutató, teljesítménymérés) 
is. A pénzügyi problémák kezelése során mindennapos a statisztikai adatok és 
módszerek felhasználása. A beruházási, finanszírozói döntések mellett igen 
fontos helyet foglalnak el a különféle pénzügyi előrejelzések statisztikai mód
szerekkel történő megalapozásai.
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Természetesen a fenti felsorolást tovább folytatva, a gazdasági élet szinte 
valamennyi területe igényli a statisztikát. Nélküle sem hatékony gyakorlati, sem 
igényes és eredményes elméleti munkát nem végezhetünk.

1.1 Történeti áttekintés

A statisztikai tevékenység hosszú történelmi múlttal rendelkezik. A civili
zációt mindig végigkísérte a megszámlálás, megszámlálhatóság kérdése. A 
korai, történeti időkben az embereket érdekelte az az állatállomány, amely 
létfenntartásukat adta, de ellenségeik és sorstársaik számossága is „életbevágó
an” fontos kérdés volt. Ezek megszámlálása alapvetően statisztikai számbavé
teli tevékenység. A több, mint 4000 évvel ezelőtti kínai történelemben már 
felfedezhetjük a népesség és a vagyontárgyak megszámlálásának gyakorlatát. A 
Bibliában is több utalást találunk, amely számlálási, összeírási tevékenységre 
utal. Elegendő itt a Számok Könyvét megnevezni, vagy utalhatunk Augustus 
császár népesség-összeírására Krisztus születésének évében, amely mindenki 
előtt közismert. A római birodalomban rendszeresen megtartott cenzusok 
(népesség-összeírások) fogalmát a mai modern gyakorlat is megtartotta.

A társadalmi fejlődés olyan elméleti keretet igényelt, amely a kollektív ta
pasztalatokat és összefüggéseket képes rendszerbe foglalni. A statisztika ugyan 
egyidős az állammal, azonban a középkorban csupán az adózási, katonáskodá- 
si, birtokviszonyi kérdések megismerése, tehát a számbavételi tevékenység domi
nált. Ennek a vonulatnak a továbbélését figyelhetjük meg a XVII. század fo
lyamán kialakult merkantilista irányzatban, amely az állam gazdagságának le
írását és megismerését tartotta elsősorban fontosnak. Nem csodálkozhatunk 
azon, hogy az első statisztikai jellegű leírások a pénzügyi statisztikával és a 
katonai statisztikával függenek össze.

Az ún. német leíró iskola kialakulása a statisztika történetének fontos fe
jezete. A német egyetemek jogi fakultásain alakultaié meg azok a tanszékek, 
amelyek a Status és Notitia, azaz a közdolgok állapotának és ismeretének okta
tását célozták meg. CONRING (1606-1681) a helmstadti egyetemen már 25 
ország adatait ismertette. Az ő fellépésétől eredeztetjük a német leíró iskolát. 
Követői közül ACHENWALL (1719-1772), a göttingeni egyetem tanára és 
SUSSMILCH (1707-1767) nevét kell megjegyezni; utóbbi a népesség tudomá
nyos vizsgálata terén végzett úttörő munkát.

Az angol iskola, vagy politikai aritmetika a társadalmi fejlődés közvetlen 
hatásaként alakult ki. A feudalizmus felbomlásával megjelent annak az igénye, 
hogy a számok és mértékek segítségével próbálják leírni és jellemezni a társa
dalmi-gazdasági jelenségeket, felmérni a termelést, illetve a „jólétet”. Különö
sen két név, GRAUNT (1610-1674) és PETTY (1613-1687) kiemelése indo
kolt ezen iskola alapítói és művelői közül. A szövetkereskedő Graunt az angol
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állam leírását már nemcsak demográfiai, de egészségügyi, kereskedelmi szem
pontból is elvégezte. Petty művét az „Aritmetica politica”-t pedig a politikai- 
gazdasági statisztika megjelenésének tekinthetjük, ami a közgazdasági gondol
kodásba új és maradandó eszméket hozott. A politikai aritmetika követői 
felismerték azt, hogy a társadalmi-gazdasági jelenségek nem írhatók le szám
szerű információk nélkül, ugyanakkor a továbblépés már igényelte a matema
tika és azon belül a valószínűség-számítás módszereinek felhasználását is. Szintén 
nagy hatása volt ennek az iskolának a hivatalos adatgyűjtések rendszerének 
kialakulására.

További lendületet adott a statisztika módszertanának a valószínűség- 
számítás megszületése, tételeinek elterjedése. Elsősorban francia matemati
kusok nevét kell megemlíteni ezen a területen. PASCAL (1623-1662), DE 
MOIVRE (1664-1754), BERNOULLI (1654-1705) munkássága rendkívüli 
hatással volt a statisztikai elmélet és ezáltal a gyakorlat továbbfejlődésére is. A 
teljesség igénye nélkül itt kell még kiemelnünk a német GAUSS (1777-1855) 
az orosz CSEBISEY (1821-1894) és MARICOV (1856-1922) nevét, akik 
munkássága nélkül nem beszélhetnénk modern statisztikáról. Természetesen -  
mivel a statisztika módszertana a matematikához és a fizikához erősen kötő
dik -  a matematika és fizika más jeles képviselőit is felsorolhatnánk. Külön 
megjegyzést érdemel a belga statisztikus és csillagász QUETELET (1796- 
1874). Személyéhez kötődik a népszámlálások, censusok szorgalmazása, az 
eredmények nemzetközi cseréje, valamint a tudományos módszerek és a sta
tisztikai közigazgatás közötti kapcsolat megteremtése. Quetelet-t tekinthetjük 
tulajdonképpen a mai nemzetközi statisztika előfutárának. Felhasználva ma
tematikai ismereteit maradandót alkotott a csillagászat, kriminálstatisztika, 
szociológia területén is.

A matematikai irányzat térhódítása az elmúlt évszázadban és a század- 
fordulón tovább folytatódott. A statisztikai módszertan, a tömegjelenségek 
megbízható vizsgálata igen sokat köszönhet GALTON (1822-1911), 
PEARSON (1857-1936), R. FISHER (1890-1962), KENDALL (1907-1983), 
L FISF1ER (1867-1947), valamint a magyar származású WALD (1902-1950) 
és NEYMANN (1901-1957) munkásságának.3

Amint láttuk, a statisztika történetének korai időszakában, ösztönös gya
korlati tevékenységként jelent meg és csupán az újkorban indult meg a tudo

3 A  statisztika-történet iránt érdeklődő Olvasók rendelkezésére álló számos forrás 
közül érdemes kiemelnünk a www.Tork.ac.uk/depts/mgths/histstat/people/ honla
pot, ahol nemcsak életrajzi adatok, képek találhatók az itt felsorolt statisztikusokról, 
illetve pályatársaikról, de számos érdekes tudománytörténeti adalékkal is megismerhe
tünk.
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mány módszertani kidolgozása. A hatékonyabb módszerek gyakorlati alkalma
zása megkövetelte azonban a nagytömegű adatbázisok létét, ami magával von
ta a számbavételi tevékenység korszerű megszervezésének igényét is. így tör
vényszerűen jöttek létre a hivatalos statisztikai szolgálat szervei.

A mai értelemben vett statisztikai szervezetek két lépésben alakultak ki. El
sőként Franciaországban hozták létre az 1800-as években a „Bureau 
statistique” intézményét. A franciákat Bajorország, Oroszország, Olaszország 
és Poroszország követte. A második lépésben kialakult statisztikai hivatalokat 
-  a mai értelemben is elfogadott statisztikai szervezeteket -  az 1820-as évektől 
kezdődően a belga-holland hivatal kialakulását követően hozták létre pl. 
Ausztriában, Angliában, Dániában.

A statisztikai adatok és módszerek közveden felhasználását és egyben to
vábbfejlesztését jelentette a konjunktúrakutatás megélénkülése. 1925-ben Né
metországban szervezték meg az első konjunktúrakutató intézetet. Hasonló 
intézmények jöttek létre 1940-ig Ausztriában, Magyarországon, Olaszország
ban.

Röviden szólni kell a statisztika fejlődésének magyar sajátosságairól. Álta
lánosságban elmondhatjuk, hogy a fejlődés szakaszai megegyeznek a nemzet
közivel. Nálunk is elsőként az összeírási, adatgyűjtési tevékenység alakult ki, 
amit követett a módszertan fejlődésének megindulása, és a statisztikai hivata
lok, szervezetek létrehozása. A jobbágy-összeírások és urbáriumok a középkor 
sajátos és fontos információforrásai voltak, az újkori népesség-összeírások 
már a modem népszámlálások előfutárainak tekinthetők.

A gyakorlati tevékenység megjelenésével szinte egy időben merült fel az 
igény a módszertan színvonalas oktatása iránt. Hazánkban Mária Terézia 
1775-ben tette kötelezővé a statisztika tanítását a nagyszombati egyetemen, 
majd 1777-ben a „Ratio Educationis” elrendelte ez egyetemeken önálló sta
tisztikai tanszékek felállítását.

Tudományos téren pedig, mint a statisztika és demográfia jeles művelőjé
ről, BÉL MATYÁSról (1684-1749) kell elsőként megemlékezni, aki Conring 
magyar követője volt. Habár a leíró irányzathoz soroljuk SCHWARTNER 
MARTON (1759-1823) budapesti egyetemi tanár, és HATVANI ISTVÁN 
(1718-1786), a debreceni kollégium világhírű tanárának munkásságát, tevé
kenységükben már fellelhető a politikai aritmetikusok hatása is. Említést ér
demel BERZEVICZY GERGELY (1763-1822) közgazdasági ihletésű mun
kássága, ami statisztikai értelemben is jelentős. Berzeviczy De commercio et 
industria Hungáriáé könyve volt Magyarországon az első olyan közgazdasági 
munka, amely Adam Smitii elméleteire alapozódott, De conditione et indok 
rusticorum in Hungária című munkájában, melyben a leíró statisztika eszköz
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rendszerét alkalmazta, a magyar kutatók közül elsőként hasonlította össze 
Európa paraszti népeit.

A hivatalos magyar statisztika megteremtése 
érdekében kifejtett munkássága okán, az egyik 
legnagyobb hatású magyar statisztikusnak FÉ
NYES ELEK (1807-1876) tekindiető, akit a 
Magyar Tudományos Akadémia 1837-ben, 30 
éves korában levelező tagnak választott. Munkái
ból ismerték meg a kortársak a korabeli 
Magyarország gazdasági, népességi, statisztikai 
állapotát. A nemzet erőforrásainak számbavéte
lén túl, vizsgálta az ország 'állapotát, fejlődését, 
összehasonlította azt a külföldi viszonyokkal, 
hogy az elmaradottság még jobban szembetűn
jék. 1848-ban Szemere Bertalan miniszterelnök 
megbízta az Országos Statisztikai Hivatal szervezésével, ám a forradalom 
bukása megakadályozta feladata elvégzésében. A szabadságharc leverését kö
vetően börtönbe került.

Az 1867-es kiegyezés tette lehetővé a magyar hivatalos statisztikai szolgálat 
megszervezését, ami KELETI KÁROLY (1833- 
1892) nevéhez fűződik. Keleti korábban pénzügyi 
tisztviselőként vidéken dolgozott, ám Pestre kerülé
sét követően, 1864-től már tevékeny munkát végzett 
a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizott
ságában. 1867-ben meghívták a Földművelés-, Ipar
és Kereskedelemügyi Minisztérium Statisztikai Osz
tályának élére, amelyet kezdetben, mint osztálytaná
csos, később, mint miniszteri tanácsos vezetett. A 
kis létszámmal létrehozott statisztikai szakosztály 
szervezete alkalmatlannak bizonyult a rendszeres 
hivatalos adatszolgáltatáshoz, így hosszú harc után 

Keleti 1871. április 18-án megkapta a legfelső beleegyezést az önálló statiszti
kai hivatal létrejöttéhez, aminek első igazgatója lett. A Statisztikai Hivatal 
megalakulásakor Keleti gondoskodni kívánt a szükséges szakirodalomról, 
ezért részben a hivatali keretből, de főleg külföldi intézetekkel kialakított cse
rekapcsolatok útján rövid idő alatt tekintélyes, tudományos szempontból is 
jelentős szakkönyvtárat hozott létre.

Az újonnan alakult Statisztikai Hivatal első „megmérettetése” az 1871-es 
népszámlálás volt, melynek problémái ráirányították a figyelmet a megfelelő 
jogszabályi környezet szükségességére. Keleti kezdeményezte a statisztikai
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feladatok magas szintű szabályozását, ennek eredményeképpen az 1874. évi 
XXV. te. lett a hazai hivatalos statisztika első szilárd, törvényes alapja.

1869-ben hozták létre a Fővárosi Statisztikai Hivatalt, amelynek vezetője a 
nemzetközi tekintélynek örvendő KŐRÖSY JÓZSEF (1844-1904) lett.

A századfordulón, valamint az évszázad első felében élt kiváló elméleti sta
tisztikusok, LÁNG LAJOS (1849-1918), BUDAY LÁSZLÓ (1873-1925), 
majd THIRING GUSZTÁV (1861-1941), LAICY DEZSŐ (1887-1962), 
VARGA ISTVÁN (1895-1962) és THEISS EDE (1899-1979) voltak a statisz
tikatudomány és a statisztika, mint gyakorlati tevékenység művelésének fontos 
személyiségei.

1.2 A „m odernkori” statisztika

Az előző alfejezetben részletesen bemutattuk a statisztika történetének első 
két, jól elkülöníthető szakaszát: az inkább csali számlálásokon, egyszerű elem
zéseken alapuló leíró statisztikák korát (kb. a XIX. század közepéig); illetve a 
valószínűségelmélet módszereivel átszőtt, sokszor matematikai-statisztikának 
nevezett tudomány kiteljesedésének időszakát (nagyjából a XX. század ’60-as, 
’70-es éveiig).

Talán nem vagyunk még időben elég távol ahhoz, hogy tudománytörténeti 
korszakváltásról beszéljünk, ám mindenképpen jól látszik, hogy az 1980-as 
években, a számítógép (elsősorban a PC) elterjedése újból „forradalmi” válto
zásokat hozott a statisztikában. A változások legalább két, jól elkülöníthető 
területen figyelhetők meg:

a egyrészt a tárolható, folyamatosan elemezhető adatmennyiség jelen
tősen növekedett, az elektronikus formátumú adatbázisok köny- 
nyen hozzáférhetők, cserélhetők, megteremtve az egyszer felmért 
jelenségek későbbi összehasonlítását, az újabb adatok megjelené
sét követően a korábbi elemzési eszköztár „újrafuttatását”;

■ másrészt a számítástechnika rohamos fejlődése jelentősen lerövidí
tette a számolásokhoz szükséges időt, a gyakran ismétlődő, köny- 
nyen algoritmizálható jelenségek tekintetében pedig, kézenfekvő
én kínálta a statisztikai programcsomagok, szakértői rendszerek, 
szoftverek megjelenését.

Nem célunk tankönyvünkben teljes körű leírást adni a napjainkban elérhe
tő statisztikai programcsomagokról. A leggyakrabban alkalmazott szoftve
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rek között megemlítlietjük a Statistica, az SPSS, a SAS, a MiniTab, vagy a 
BMDP programokat.4

Természetesen — mint látni fogjuk — a statisztikai eszköztár használata nem 
igényel feltétlenül bonyolult programcsomagokat, szinte minden általunk be
mutatott elemzés „kézi eszközökkel”, normál kalkulátorral is elvégezhető. 
Egyszerűsége és elterjedtsége okán ajánljuk a tankönyv Olvasói figyelmébe az 
MS Excel táblázatkezelő rendszeri, mellyel nemcsak a statisztikai adatbázisok 
megfelelő tárolása valósítható meg, hanem -  néhány beépített függvénye, 
illetve eljárása segítségével -  a tankönyvünkben említett módszerek jelentős 
része könnyen alkalmazhatóvá válik. Támogatandó az Excel statisztikai jellegű 
problémákban való felhasználását, a könyvben több helyen -  röviden -  kité
rünk a táblázatkezelő segítségével nyerhető „outputokra” is.5

Az informatika fejlődése nemcsak könnyíti a statisztikával foglalkozók 
munkáját, de egy teljesen új módszertani szemlélet kialakulásához is elvezet. 
Napjainkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy az egyes jelenségek leírását 
több szempontból, esetleg több modellel is megkíséreljük, és a -  számítás- 
technika fejlettségének köszönhetően gyorsan előállítható -  különböző ered
mények közül a jelenséget legpontosabban bemutatót választjuk. Éppen ezen 
előny jelenti egyben az informatika térhódításának legnagyobb veszélyét is! 
Ügyeljünk arra, hogy a statisztikai eszköztár alkalmazása során módszerválasz
tásunk mindig adekvát legyen, hiszen a szoftver — az esetek túlnyomó többsé
gében -  nem tudja „megakadályozni”, hogy a rosszul megválasztott módszer
tan hibás következtetéseket, fals eredményeket szolgáltasson.

1.3 A statisz tika szervezete és k iadványai

A statisztikai tevékenység összefogását és irányítását a legtöbb modem ál
lamban egy külön e célra szervezett hivatal látja el. Amint a történeti áttekin
tésből láttuk, hazánkban, a mai értelemben vett Statisztikai Hivatal megszer
vezése Keleti Károly nevéhez fűződik. A hivatalos statisztika adatgyűjtési, 
publikációs tevékenységét általában törvényi úton is szabályozzák. Az 1874- 
ben megalkotott törvény az országos statisztika megszervezésének ügyéről 
rendelkezett. Ezt követte 1897-ben, majd 1929-ben a statisztikai tevékenység 
törvényi rendezése, a kor követelményeihez való igazítása. Az 1952-es törvé

4 Az említett programcsomagok rendszeresen korszerűsítődnek, így a verziószá
mok kiírását nem tartottuk fontosnak. Érdemes tudni, hogy a szoftverek legnagyobb 
részének van magyar változata, illetve, hogy valamennyi szoftver támogatja a legfon
tosabb adatbázis-kezelőkkel való kapcsolatot!

5 Az MS Excel statisztikai jellegű alkalmazásai iránt jobban érdeklődőknek ajánl
hatjuk RAPPAI [2001] könyvét.
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nyi szabályozás a rendkívül nagy tömegű, részletes statisztikai adatgyűjtést a 
gazdaság teljesen centralizált működésének megfelelően tette kötelezővé. Ez
zel a gyakorlattal — a lehetőségekhez mérten — a Központi Statisztikai Hiva
tal az elkövetkező évek során megpróbált szakítani, és olyan tevékenységi kört 
alakított ki, amely lehetővé tette a nemzetközi összehasonlításokat is. Az 
1973-as törvény már rögzítette a megváltozott helyzetet, és azt is mondhatjuk, 
hogy az adott társadalmi-gazdasági jelenségeknek és folyamatoknak igen kor
szerű nyomon követését és elemzését tette lehetővé. Ez a törvény megkísérel
te egységes rendszerbe foglalni a statisztikai tevékenységet mind a központi 
állami statisztika, mind az igazgatási statisztika módszertanára vonatkozóan. 
Szabályozta az adatszolgáltatások rendjét, és lehatárolta azokat a területeket, 
ahol az kötelező intézkedéseket tartalmazott az adatszolgáltatók védelme ér
dekében. Erre az időszakra még jellemző volt azon elemzések -  igaz csak 
kisebb részének — titkossága, amelyek vélhetően, vagy valóban fontos adato
kat tartalmaztak.

A társadalmi, politikai és kormányzati változások a közelmúltban felvetet
ték a statisztikai tevékenység újraértékelésének és újraszabályozásának igényét, 
kibővítették a felhasználók körét. Igen jelentős módosításokra van tehát szük
ség amelyek összhangban vannak a változásokkal. A jelenleg hatályos statisz
tikai törvény6 az előzmények pozitív jegyeinek átvételével a statisztika gyakor
latának korszerű szabályozását adja. Alapvetően a statisztikai szolgálat műkö
dését kívánja szabályozni, összhangban más országos és helyi hatáskörű szer
vek statisztikai tevékenységével. A hivatalos statisztikai szolgálat a társadalmi, 
gazdasági és környezeti jelenségekre és folyamatokra, valamint az államháztar
tásra, az önkormányzatokra és ezek hatósági tevékenységére vonatkozó sta
tisztikai adatok gyűjtését, feldolgozását, tárolását, szolgáltatását, közzétételét és 
elemzését végzi. A statisztikai szolgálat által nyújtott információk legfőbb 
felhasználói: az országos irányítás (parlament, kormány, minisztériumok), az 
önkormányzatok, a társadalmi szervezetek, pártok, a tudomány, a közvéle
mény, a sajtó, valamint a nemzetközi szervezetek.

Az ilyen irányú tevékenységek azonban erős koordinációt kívánnak, ami a 
Központi Statisztikai Hivatalnak (http:/ /portai.ksh.hu/) elsőrendű feladata. 
Biztosítani kell a statisztika teljes nyilvánosságát, ugyanakkor védeni kell az 
egyedi adatszolgáltatók érdekeit is. A további hazai statisztikai adatszolgáltatók 
közül ki kell emelni az Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézetet 
(http: / Avww.ecostat.hu/1- ahol nagyon sok friss adat érhető el; valamint a 
pénzügyi, és makrogazdasági adatok és elemzések fontos bázisát, a Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) folyamatosan frissülő (http://yww.mnb.hu/) honlap-

61993. évi XLVI. törvény (1993. április 27.)
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)át. Meg kell említeni még, hogy a http: / / statisztika-lap-hu / honlapról szintén 
nagyon sok hasznos statisztikai információ érhető el.

A hazai statisztikai szolgálatot csak úgy lehet továbbfejleszteni, hogy az 
továbbra is szervesen kapcsolódhasson a nemzetközi statisztikai szervezetek
hez. A nemzetközi statisztikai tevékenység irányítását és a munka összehango
lását az ENSZ titkársága mellett létrehozott Egyesült Nemzetek Szervezete 
Statisztikai Hivatala (http: / /unstats.un.org/). és ennek területi szervei, az 
Európai Gazdasági Bizottság, valamint szakosított szervei végzik. (Ilyenek: 
ILO - Nemzetközi Munkaügyi Hivatal, FAO - Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezet, WHO - Nemzetközi Egészségügyi Szervezet) Nem szabad megfe
ledkezni a Nemzetközi Valutaalap (IMF: http://vww.imf.org/) és Világbank 
(http: i Aveb.worldbank.org/) statisztikai jellegű tevékenységéről és gazdag 
adatbázisáról sem. Fontos még megemlíteni az egyes gazdasági közösségek 
(Európai Unió, OECD) statisztikai jellegű munkásságát is. Itt különös hang
súllyal és fontossággal bír az Unió statisztikai szervezete az EUROSTAT 
(http: / / epp.eurostat.ec.eufopa.eu/).

Ugyancsak említésre méltók az elméleti tevékenységre hivatott szervek. 
1885 óta működik a Nemzetközi Statisztikai Intézet7, amely kezdetben csak 
elméleti síkon, de később konkrét feladatok megoldásával is segítette a statisz
tikai módszerek fejlesztését és elterjesztését. Az Európai Statisztikusok Érte
kezlete8 rendszeres időközönként megtartott ülésein igyekszik megvitatni a 
statisztikai elmélet és gyakorlat aktuális kérdéseit.

Az állami statisztikai szolgálat munkájában a tájékoztatás elsőrendű kérdés. 
Ezt a célt szolgálják a rendszeresen megjelenő statisztikai kiadványok. A tel
jesség igénye nélkül csupán néhány fontosabb papíralapú adatDázisra szeret
nénk felhívni a figyelmet9.

A Statisztikai Évkönyv 1884-től évente jelenik meg. Az 
ország állapotáról képet adó évkönyvek kisebb kihagyá
sokkal (háborús évek, ötvenes évek eleje) rendszeresen 
jelentek és jelennek meg. Egy-egy nemzetgazdasági ág 
részletes információit külön évkönyvek tartalmazzák. Az 
évkönyvek mellett kiemelkedő fontossággal bírnak a Sta
tisztikai Havi Közlemények, a „KSH jelenti” című kiad
vány, valamint a Statisztikai Időszaki Közlemények. Az 
előbbiek a legfontosabb információkat havi rendszeres-

7 International Statistical Institute; (http:/www.isi.cbs.nl/ )
8 Conference o f European Statisticians
9 Természetesen a papíralapú kiadványok többsége elérhető elektronikus úton is.
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séggel az aktualitást szem előtt tartva ismertetik, míg az időszaki közlemények 
egy-egy ágazat, terület sokoldalú adattárai. (Ilyenek például: Beruházási adat
tár, Lakosság jövedelme és fogyasztása) Hasznos információs forrásként szol
gálnak még a megyei évkönyvek, a Budapesti Statisztikai Évkönyv és a De
mográfiai Évkönyv, valamint a nagy ter jedelmű kiadványok adatainak csak egy 
részét tartalmazó, ám időben korábban megjelenő Statisztikai zsebkönyvek. A 
kiadványok egy része CD-n és interneten is elérhető, megkönnyítve a további 
felhasználók munkáját.

Az elemző tanulmányok és módszertani dolgozatok az 1923 óta havi rend
szerességgel megjelenő Statisztikai Szemlében és a negyedévente megjelenő 
Gazdaság és Statisztika (elődje: Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő) c. 
folyóiratban találhatók. Ugyancsak fontos szerepet tölt be a negyedévente 
megjelenő Demográfia c. folyóirat is. Végül meg kell említeni a Területi Sta
tisztika c. folyóiratot, amely elsősorban a területi vizsgálatokkal összefüggő 
írásokat közöl.10

A világgazdaságra és az egyes országokra vonatkozóan a legfontosabb ösz- 
szetett adatok az ENSZ kiadványaiban találhatók. Ezek közül a legfontosabb 
a Statistical Yearbook (Statisztikai Évkönyv), amely a társadalmi-gazdasági 
jelenségek legfontosabb területeiről közöl országok szerint részletezett adato
kat. A Demografical Yearbook (Demográfiai Évkönyv) a népességre vonatko
zó nemzetközi adatokat tartalmazza. Az általános célú évkönyvek mellett 
szólni kell még a tematikus adattárakról, mint pl. Yearbook of International 
Trade Statistics (Külkereskedelmi Évkönyv), Yearbook of National Accounts 
Statistics (Nemzetgazdasági Elszámolások Évkönyve). Hasonlóan fontosak 
még az ENSZ szakosított és területileg szervezett egységeinek statisztikai 
jellegű publikációi, valamint érdeklődésre tarthatnak számot az egyes országok 
statisztikai szervezeteinek honlapjai is.

10 Az említett folyóiratok elektronikus változatai a KSH honlapjáról elérhetőek.
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1.4 Gyakorló feladatok, ellenőrző kérdések

1.1. f. Keressen példákat a statisztika mindennapi felhasználására!

1.2. f. Foglalja össze a statisztika történetének főbb áramlatait!

1.3. f. Értékelje a hazai és nemzetközi statisztikai intézetek szerepét!

1.4. f. Ki ma a Központi Statisztikai Hivatal elnöke?

1.5. f. Hasonlítsa össze a Statisztikai Évkönyv, illetve a Statisztikai Zseb
könyv funkcióját!

1.6. f. Keressen minél több statisztikai programcsomag vételi lehetőséget az 
interneten!
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2 A statisztika legfontosabb alapfogalmai

2.1 S tatisztika i sokaság

Mint minden tudományág, úgy a statisztika is sajátos nyelvezettel bír, 
amelynek elsajátítása nélkülözhetetlen a tárgy megismerése során. Ezen a he
lyen csak a legszükségesebb fogalmakat vezetjük be, amelyek a továbbiakban 
általános érvénnyel alkalmazhatók. A speciális definíciókkal a konkrét kérdés
körök megismerése során találkozunk majd.

Statisztikai sokaságnak nevezzük a statisztikai megfigyelés tárgyát képe- 
ző egyedek összességét. A sokaság fogalmilag meghatározott, vagyis verbáli
sán pontosan körülírható, legfontosabb jellemzői által definiálható. A sokaság 
legkisebb részeit, egyedeit egységeknek nevezzük. A sokas ági egység az az 
egyretLamelyre a sokaság fogalmi meghatározottsága (valamennyi jellemzője) 
még ráillik. A sokaság egyedei lehetnek például élőlények, szervezetek, tárgyak, 
események, képzett egységek.

Statisztikai sokaságot alkothatnak emberek, élőlények csoportjai (pl. a ma
gyar iparban foglalkoztatottak; egy adott termék fogyasztói; az ország sertésál
lománya), tárgyak (pl. Magyarország személygépkocsi-állománya, a felsőokta
tásban használt számítógépek), képzett egységek (pl. az ipari termelés, a beru
házások értéke, a GDP).

A sokaságnak alapvetően két típusát szokás megkülönböztetni. Eszerint 
beszélhetünk

0 álló (stock) sokaságról és 
■ mozgó (flow) sokaságról.

Amennyiben a_sokaság egy adott időpontra (ezt az időpontot szokás ún. 
eszmei időponlnvk is nevezni) vonatkozó; állapotát vizsgáljuk, álló sokaságról 
beszélünk. A mozgó sokaság folyamatot fejez ki, ebből következően, időtartam- 
ra értelmezhető.

Álló sokaság például a lakásállomány 2005. január 1-jén Magyar- 
országon. A sokaságot jellemző statisztikai adat 4 172 787 darab 
lakás. Mozgó sokaság például a 2004-ban felépült lakások száma 
Magyarországon. A statisztikai adatszolgáltatásból ismerjük ezt 
az adatot is, ami 43 913 db.

Az álló- és a mozgó sokaság természetesen nem független egymástól. A fo
lyamatok eredményeit egy adott időpontban mérve már álló sokaságról be

23



A  STATISZTIKA-TUDOMÁNY ALAPVETŐ FOGALMAI ÉS SZÁMÍTÁSAI

szélhetünk. Például az évente épített lakások száma (flow) meghatározza egy 
adott időpont lakásállományát (stock).

A sokaság tartalmazhat 

■ véges és
a végtelen számú epyedet.

A társadalmi-gazdasági vizsgálatok akkor dolgoznak véges számú egyeddel, 
ha területileg és időben pontosan körülhatárolhatok a sokaságok. A különféle 
kísérleti statisztikákban, valamint a folyamatok modellezése során azonban 
találkozhatunk végtelen számú egyedet tartalmazó sokasággal is.

A sokaság egyedeit a statisztika módszereivel vesszük számba, figyeljük 
meg. Amennyiben a sokaság egészének, az alapsokaságnak a megfigyelését 
valamilyen előre meghatározott szempont szerint végezzük, teljes körű megfi
gyelést hajtunk végre (klasszikusan teljes körű megfigyelés a népszámlálás, 
melynek nyomán szokás ezt cenzusnak is nevezni).

Ha a megfigyelés a sokaságnak csak meghatározott egyedeire terjed ki, 
részleges megfigyelést végzünk. A részleges megfigyeléseken belül kiemelke
dően fontos szerepe van a reprezentatív, azaz az alapsokaságot a vizsgálatunk 
szempontjainak megfelelően leképező megfigyelésnek. A részleges, de külö
nösen a reprezentatív megfigyelés során célunk az alapsokaság egy részének, a 
mintasokaságnak a segítségével a teljes sokaságra vonatkozó következtetések 
megfogalmazása. Egy mintasokaság akkor tekinthető reprezentatívnak, ha 
képviseli a vizsgálat célját képező.alap sokaságot, szerkezetében, főbb jellem- 
zőiben. hasonlít ahhoz. Fontos azonban megjegyezni, hogy reprezentatív egy 
minta mindig csak adott (vizsgálatunkban kiemelt) szempontok alapján lehet.

.Teljekörű adatfelvétel például a népszámlálás, amit általában 10 évenként vé
geznek el. A társadalmi-gazdasági folyamatok felgyorsulása azonban a nép
számlálási adatok gyors elavulásához vezet. A friss információk iránti igény 
indokolja, hogy két népszámlálás közötti időszakban a_népessegJ!sJakásállo- 
mány egy részére kiterjedő kis népszámlálást ián. mikrocenzttst végezzen a hiva
talos statisztikai szolgálat. Ilyen mikrocenzusra került sor 2005. április 1-jei 
eszmei időponttal, amely a népesség és lakásállományjyéletlenszerűen kivá
lasztott 2%-ára terjedt ki.

Nem képzelhető el minden egyedre vonatkozó adatfelvétel egy roncsolásos 
minőségellenőrzési vizsgálat (például törés-tesztek, valamint villanyégők égési 
időtartamának megállapítása) esetén sem, ezért ilyen esetben is indokolt a nem 
teljes körű, reprezentatív megfigyelés. A nem teljes körű adatfelvételek esetén 
azonban törekszünk arra, hogy megfogalmazott megállapításaink a sokaság 
egészére vonatkoztathatók legyenek.
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A reprezentatív megfigyelésnek több fajtája van:

A Véletlen (vaJószínűségfi minta garantálja azt, hogy az alapsokaság bár
mely eleme meghatározható eséllyel kerüljön a mintába, ezért lehetőséget 
nyújt a matematikai, statisztikai eszközök széleskörű felhasználására.

Monográfiának hívjuk azt a részleges adatfelvételt, amely a sokaság né
hány jellemzőjének előzetes, a priori ismeretében, egy vagy kevés kiemelt 
egyed részletes statisztikai vizsgálatát adja. Az ilyen jellegű vizsgálatok ered
ményei matematikai-statisztikai módszerekkel nem, vagy csak nehezen ele
mezhetőek. Különösen a szociológiában11 népszerű a monografikus adatfelvé
tel.12

2.2 Leíró és következtetéses statisztika

A nemzetközi irodalom viszonylag elterjedten használja a leíró statisztika, 
következtetéses statisztika és a statisztikai döntéselmélet megkülönböztetést.

Aj leíró statisztika , tágabb meghatározása szerint ide tartoznak a numeri
kus információk összegyűjtését, azok összegzését, tömör jellemzését magában 
foglaló módszerek. így ejabe a körbe tartozik az adatgyűjtés, adatprezentáció, 
adatok csoportosítása, osztályozása, az eredmények megjelenítése. E területen 
általában ún. egyszerűbb statisztikai módszereket használunk. A leíró statiszti
ka legfontosabb jellemzője, hogy a teljes sokaságra, az alapsokaságra vonatko
zó, a vizsgálat szempontjából fontos adatokat maradéktalanul használja fel.

A leíró statisztika szűkebb értelmezése ugyancsak hasznosítja az alapsoka
ság valamennyi megfigyelt adatát, azonban módszertana behatároltabb. Ebben 
a körben alapvetően a sokaság számszerű információinak tömör leírását, a 
különböző sokasági paraméterek kiszámítását és értékelését, valamint a soka
ságban rejlő összefüggések számszerűsítését értjük leíró statisztika alatt.

A'.következtetéses statisztika, alapvető sajátossága, hogy a segítségével 
levont számszerű megállapítások a vizsgált alapsokaságnak csupán egy részére 
kiterjedő információkra épülnek. Alkalmazásával általában a teljes körűen 
nem, vagy nem célszerűen felmérhető jelenségekre, folyamatokra fogalma
zunk meg matematikai-statisztikai eszközökkel számszerű információkat. Alapve
tően fontos jegye a valószínűségelmélettel való közvetlen kapcsolódás. A kö

11 Alapvetően monografikus-szociológiai inditatású Illyés Gyula: „Pusztáit népe” 
1936-ban megjelent műve.

12 Csak. az érdekesség kedvéért említjük az „álomfejtés” gyakorlatát, melyben — 
sokszor a pszichológia eszköztárát sem nélkülözve -  egy-egy jellemző álom általánosí
tásával törekednek a múlt megismerésére, vagy a jövő „előrejelzésére”.
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vetkeztetéses statisztika megállapításait mindig mintából (részsokaságból) 
származtatja, ezért a véletlenszerűség nem választható el az eljárások eredmé
nyeitől és értékelésétől.

Magyarország népessége 2005. január 1-jén 10 097 549 fő volt, 
amiből a női népesség aránya 52,5%. Mindezek az adatok a defi
niált sokaság (Magyarország népessége a jelzett időpontban) 
minden egyedére kiterjednek, a női népesség arányszáma a ne
mek szerinti összetételt fejezi ki. Itt a leíró statisztika eszközeivel 
és filozófiájával találkoztunk.

Amennyiben egy bevásárlóközpont vásárlóinak nemek szerinti 
összetételére vagyunk kíváncsiak, csak a már rendelkezésére álló, 
elmúlt időszaki adatokból következtethetünk, ami lehet ugyan a 
korábbi időszakra vonatkozóan teljes körű, de mindez csak 
utal (hat) a jövőbeni várható struktúrára. Ilyen esetben célszerűbb 
a tényadatok egy kisebb részsokaságát, egy mintát elemezni, és 
ebből következtetni a teljes sokaság összetételére. Mindezt a 
gyorsaság és költségtakarékossági igények is’ indokolják. Termé
szetesen, ha így például 60%-os női vásárlói arányt kapunk, az 
csak közelítő értéknek tekinthető. Valószínűsíthető azonban, 
hogy a valóságban is egy hasonló, vagy csak kissé eltérő érték fog 
realizálódni. Könnyű belátni, hogy amennyiben egy másik minta 
kerülne elemzésünk fókuszába, úgy annak eredménye nagy való
színűséggel eltérne a 60%-tól. Ezt a problémát a valószínűség
elmélet segítségével fogjuk feloldani.

Vegyük észre, hogy mindkét esetben az alapsokaság egyik jellemző para
méterét kívánjuk számszerűsíteni! A leíró statisztika ezt (a statisztikai adatok 
pontossága mellett) közvetlenül szolgáltatja, míg a következtetéses statisztika 
eszközeivel (mivel csak minta áll rendelkezésünkre) csupán közelítő értékét 
kapjuk a sokasági paraméternek. Ezt a közelítő, valamilyen valószínűséggel 
realizálódó értéket statisztikának is szokás nevezni.13

A következtetéses statisztika módszereivel képet alkothatunk az alapsoka
ság paramétereiről, de mód van arra is, hogy az alapsokaságra vonatkozó

13 Nem szabad, hogy elkerülje figyelmünket az a tény, hogy immár a „statisztika” 
szó többedik jelentésével találkozunk! A  magyar nyelvben a statisztika szó négy jelen
téstartalmat is hordoz: sokszor így nevezzük a hivatalt, amely adatokat közöl; de 
ugyanezt a szót használjuk az adatközlés eredményére is; statisztika a tudomány, ame
lyet éppen most próbálunk meg elsajátítani; és — mint láttuk -- a mintabeli jellemzőt 
statisztikának hívj ált. Ügyeljünk rá, hogy ne keveredjünk össze a fogalmait között!
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feltevéseket, hipotéziseket ellenőrizzünk, illetve egy „bonyolultabb modellel” 
jellemezzük az alapsokaságban rejlő kapcsolatokat

Egy népszavazás, választás előtt például érdeklődésre tarthat szá
mot az érvényesség kérdése, tehát a 25% vagy 50% feletti várha
tó részvétel, arány. Mindezt mintából vett számszerű informáci
ók segitsegeyel egy meghatározott valószínűség, szinten ellen- 
onzhetjük üpancsak a következtetéses statisztika alapján állít
hatjuk például hogy valamilyen árucikk 1%-os árnövekedése, át
lagosan 0,5%-kal csökkenti a fogyasztás volumenét, az árucikk 
forgómat. Mindez természetesen nem jelent, azt, hogy egy adott 
vásárló, vagy fogyasztó pontosan a fenti elv szerint hozza meg 
dönteset, azonban a háztartások, fogyasztók tömegének, sokasá
gának viselkedése nagy valószínűségül a fenti „törvényszerűsé
get követi.

A statisztikai döntéselmélet a környezet hatására bekövetkező véletlen 
esemenyek figyelembe yetele mellett, több lehetséges cselekvési lehetőség 
közül az optimálisnak veit kiválasztásához ad számszerű információkat. Sajá
tossága, hogy az empirikus statisztikai következtetéseken túl a szubjektív ele- 
meknekis teret ad, azokat is megkísérli számszerű formába önteni. A statiszti
kai megfigyelések eredményeit a valószínűségelmélet és * játékelmélet elemeivel 
kombinálja. A statisztikai döntéselmélet alkalmazásának fontos területei a 
beruházási, pénzügyi, stratégiai döntések.

2.3 A datm érés, ism érvek

2.3.1 Mérési skálák

Mint láthattuk a statisztikai adatokat leggyakrabban mérés útján állíthatjuk 
efo. A m erésm egfater^ tt_ szabályok szerinti hozzárendelést jelent dolgok- 
h o z ^ d o n ^ f o q z .  Ezek a hozzárendelés, szabályok a mérési skálákat 
határozzak meg. A mérés, skáláknak négy fontos típusa különböztethető meg:

0 nominális skála, 
a ordináíis skála,
■ intervallum-skála,
B arányskála.

Nominális (névleges) skáláivá szimbólumok, számok csak az azonosí
tást szolgálják, amelyek segitsegpvel elvégezhető a ielenségek,'folyamatok osz- 
talyozasa. Az egy_e_deket..aszeimt_osztályozzuk ezen a skálán; hogy milyen cso- 
portba, kategóriába Tartoznak A skálán csak az egyenlőség értelmezhető, 
amely szerint két megfigyelésl egyseg ̂ gfS5nösE^ghküIöHBöiő7“'
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Néhány gyakran használt nominális skála: nemek, hajszín, rend
szám, irányítószám, állampolgárság. (Ezek az adatbázis-kezelés 
során előforduló ún. szöveg-számok.)

Ürdinális (sorrendi) skálán sorrendiségre vonatkozó relációk alapján 
rangsorba rendezzük a megfigyelt objektumokat, egyedeket. A sorrendi skálán 
az egyes egykek egymástól nem.feltétlenül egyenlő távolságban helyezkednek 
el. Ez még nem teleinthető tiszta kvantitatív skálának, habár használja a nume
rikus értékeket, és gyakran további műveletek is végezhetők a rangszámokkal. 
Itt már az egyenlőség mellett a sorrendiség relációja is érvényes.

Ilyen típusú skálák például az iskolai osztályzatok, katonai foko
zatok, vállalatok ranglistája (toplisták), sport-eredmények, termé
kek minőségi osztályai.

Intervallum-skála már tiszta kvantitatív mértékeket használ, tartalmazza 
azokat a számértékeket, amelyek jellemzik az egyes egyedeket. A sorrend mel
lett itt a skála bármely két pontja közötti távolság is értelmezhető. Az interval
lum-skálának nagyon jellegzetes tulajdonsága, hogy nem rendelkezik igazi zéró 
ponttal. Ez azt jelenti, hogy a null pont meghatározása önkényes, a zéró érték 
nem jelenti a tulajdonság hiányát.

Az intervallum-skálán mért adatokra vonatkozó példák között 
elsőként szokták említeni a tengerszint feletti magasságot és a
hőmérsékletet. Az utóbbi jól jellemzi a skálát. A 20 C nem fele 
a 40 C hőmérsékletnek. Ugyanakkor a skála segítségével kon
zisztens intervallum-kapcsolat mérhető, mivel 45 C -40 C =
25 C -20 C . Más fontos, új tulajdonsága ezeknek a skálának a 
konvertálhatóság. Például a Fahrenheit és Celsius hőmérsekleiL 
közötti átszámítás: °F = 32 + (9/5) °C .

Az jarányskála (hányados skála) igazi kvantitatív skála, a numerikus ér
tékek úgy jélTémzik az objektumok, egyedek elrendeződését, hogy azok egyér
telműen behatárolhatók. A skálának igazi zéró pontja van. Mindez azt is jelzi 
egyben, hogy a nulla érték a tulajdonság hiányát egyértelműen jelzi, A skála 
értékei multiplikatív módon transzformálhatokTbármely két pont aránya füg
getlen a mértékegységtől, valamennyi, .matematikai, statisztikai művelet elvé
gezhető az arányskála adataival.

Az arányskálára sok példát lehetne hozni, csupán jelzésszerűen 
néhány: például hosszúság, súly, költség. Gondoljunk arra, hogy 
két vállalkozás összehasonlítását az éves árbevétel nagyságával
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(ezer Ft-ban mérve) végezzük! Amennyiben az „A” vállalkozás 
éves árbevétele 8 000 eFt, míg a „B” vállalkozásé 12 000 eFt, ak
kor a következő megállapításokat tehetjük:

D a két vállalkozás árbevétele nem azonos (ezt nominális skálán 
mért adatoknál is kimondhattuk volna);

■ a „B” vállalkozás árbevétele több (ordinális skálának megfelelő ér
tékítélet);

B az „A” vállalkozás árbevétele 4 000 eFt-tal marad el a „B” vállal
kozásétól (intervallum skála megállapítása);

0 a „B” vállalkozás árbevétele 50%-kal meghaladja az „A” vállalko
zás bevételét (csak arányskálán mért értékek esetén fogalmazható 
meg).

A fenti egyszerű példa is mutatja, hogy minél fejlettebb egy skála, 
annál többfajta művelet (összehasonlítás) végezhető a segítségé
vel.

A mérési skálák lehetővé teszik, hogy a statisztikai sokaság egyebeit azono
síthassuk, egyértelmű tulajdonságokkal jellemezzük.

2.3,2 Statisztikai ismérvek

Statisztikai ismérvnek, más megfogalmazásban változóértékeknek nevez- 
zük a_ statisztikai sokaság egyedeire vonatkozó tulajdonságokat, jellemzőket. A 
statisztikai sokaság az azt meghatározó, általa hordozott fogalom tekintetében 
homogén, de sok tulajdonsága tekintetében heterogén. Ezeknek a különbözősé
geknek a kifejezői az. ismérvek. A sokaság egységei (egyedei) az ismérvek hor
dozói. Az ismérv lehetséges kimenetelei az ismérwáltozatok.

Ismérv lehet például egy adott népesség esetén az életkor, a nemhez való 
tartozás, a területi elhelyezkedés, vállalatok esetén a termelés értéke, vagy az 
elektromos energia fogyasztás időbeli alakulása. Ismérvváltozatok, változóér
tékek lehetnek a területi elhelyezkedés vonatkozásában; például Budapest 
illetve vidék; vagy városok-községek. A vállalati termelési érték esetében az 
ismérvváltozatok a (pl. forintban megadott) konkrét számadatok.

Azokat az ismérveket, amelyek a statisztikai sokaság valamennyi egyedére 
jellemzőek, tehát definiálják a sokaságot, közös ismérveknek hívjuk; míg azokat 
az ismérveket, amelyek szerint az egyedek különböznek egymástól megkülön
böztető ismérveknek nevezzük. Ebből a definícióból is látható, hogy a két is
mérv fogalma relatív viszonyban van egymással.

Vizsgált álló sokaságunk Magyarország lakossága, 2001. február 
1-jén 0 órakor. Ebben az esetben a sokaság egyedeinek közös
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ismérve, hogy magyarok, és 2001. február 1-jén Magyarországon 
éltek; ugyanakkor megkülönbözteti őket pl. nemük, vagy lakó
hely szerinti hovatartozásuk, iskolai végzettségük.

Amennyiben az előző sokaság helyett az Európai Unió diplomás 
férfilakosságát vizsgáljuk, szintén az előbbi eszmei időpontban, 
akkor már a nem és az iskolai végzettség is közös ismérvvé válik, 
ugyanakkor az egyedek különbözni fognak állampolgárságuk, il
letve lakóhelyük szerint.

Amennyiben egy ismérv  csupán két ismérvváltozattal rendelkezik, Qtema- 
tív ismérvből beszélhetünk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy több ismérwál- 
tozattal rendelkező ismérvek is alternatív ismérvekké alakíthatók.

Alternatív jsmérvre ió példa a nemhez való tartozás, melynek 
változatai férfi, nő; egy cég alkalmazottainak megosztása szellemi 
és fizikai alkalmazottakra. A hajszín ismérve alternatívvá alakít
ható- például a kovetkező-módon;. barna-nem barna.

Más -  a statisztikában igen elterjedt -  szempont szerint az ismérvek lehet
nek: időbeli, területi, minőségi és mennyiségi ismérvek.

Időben ismérv pl. egy adott népesség esvédeinek születési éve. 
Területi ismérv a sokaság egységeinek valamilyen földrajzi, terü- 
leti elhelyezkedés szerinti (pl. megyei, városi) jellemzője, tulaj
donsága. Minőségi ismérv ;’pl. gazdasági alanyok tulajdonforma 
szerinti megkülönböztetése. ̂ Mennyiségi ismérv a sokaság egysed 
grire vonatkozS számszerű megjelölés pl. termelési érték,Jöve
delem nagysága, életkor.

Az ismérvek megjelenítése -  amint láttuk -  különböző mérési skálák segít
ségével lehetséges. Kapcsolatukat nyomon követhetjük a 2-1. ábra: Az ismér
vek és mérési skálák összefüggéseán.
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2-1. ábra: ki ismérvek és mérési skálák összefüggése

Az ábra azt próbálja érzékeltetni, hogy az egyes ismérv-típusok milyen, a 
mérési skálák bemutatása során megismert „műveletek” végzésére alkalmasak. 
Ennek megfelelően kimondható, hogy valamennyi ismérv-típus képes az 
egyedeket megkülönböztetni, vagyis bármely ismérvtípus esetén elmondható, 
hogy amennyiben két egyed az adott ismérv más-más változatához tartozik, 
akkor egymástól különbözik.

Könnyen beláthatóan egy baranyai munkavállaló, nem lehet azo
nos egy budapesti munkavállalóval; vagy egy részvénytársasági 
formában működő cég egy kft-vel. Hasonlóan különböző a két 
egyed, ha az egyik 1980-ban, a másik 1982-ben született.

Egyes területi, minőségi ismérvek felfoghatók rangsorolási szempontként (ezt 
jelzi a fenti ábrán a szaggatott vonal), ám ezeknél az ismérvtípusoknál nem ez 
a jellemző mérési skála.

Kézenfekvő, hogy az időbeli ismérvek esetén ne csak az egyedek megkü
lönböztetését, hanem azok kor szerinti sorba állítását, vagy akár az időbeli 
ismérvváltozatok szerinti különbségeiket is elvégezzük.

Amennyiben a korábban említett két vállalatunk közül az egyik 
1995-ben, a másik 2000-ben alakult, akkor megállapíthatjuk, 
hogy az első idősebb (ordinális skála), sőt azt is tudjuk, hogy 5 
évvel régebben alakult. (Ügyeljünk arra, hogy az időbeli ismérvek 
esetén a hányados-képzés nem megengedett!)
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A mennyiségi ismérvek alkalmazására korábban már láttunk példát (hő
mérséklet, árbevétel, stb.), az ábra alapján annyit jegyezzünk meg, hogy nem 
minden mennyiségi ismérv aránysákálán mérti

Az ismérvek, megjelölésére gyakran a változó kifejezést is, használlak. A 
’̂ en^ lségi v á ltó é i .méréses jellemző) az ismérvváltozatokat számszerűen, míg a 
"minőségi változó'.(minősítéses jellemző) minőségi jegyekkel, fogalmakkal jellemzi. 
A mennyiségi változók ismérwáltozatai mindig számértékek; a változó lehet 

(folytonos] , amelyet elvben végtelen pontossággal mérhetünk, ám a sokféle 
mérés-sorozat közül csak egy fogadható el (pl. a magasság, súly), de beszélhe
tünk giszkrét változókról is, amelyek véges számú ismérvváltozattal rendel
keznek, ezek általában egész számok (pl. a gyermekek. száma£saládonként).

2.3.3 Kapcsolat az ismérvek között

A társadalmi-gazdasági jelenségek kölcsönhatásban vannak egymással, 
függnek egymástól, feltételezik egymást. A jelenségek és folyamatok az ismér
vek segítségével jellemezhetőek, ezért célszerűnek tűnik a köztük levő kapcso
lattípusok -  amelyek az ismérvek közötti kapcsolatként jelennek meg -  defini
álása. A kapcsolatok,intenzitása szerint beszélhetünk:

ű függetlenségről.
n sztochasztikus, illetve
1 függvényszem (determinisztikus) kapcsolatról.

Amennyiben a sokaság valamelyik egyedének az egyik ismérv valamely vál
tozatához tartozásából nem következtethetünk egy másik ismém valamelyik 
konkrét változatára, a két ismém függetlenségéről beszélünk.

Ha az egyik statisztikai ismérv egyértelműen meghatározza a másik ismérv 
egy konkrét változatához való tartozást függvényszerű kapcsolatról beszé- 
lünk.

Például a munkaviszony kezdete (időbeli ismém) egyértelműen 
meghatározza a munkában eltöltött időt (mennyiségi ismém), te
hát közöttük függvényszerű kapcsolat van. A teljes, determinisz
tikus meghatározottságra lehet példa a megtett út és a sebesség 
viszonya. Nagyobb sebességgel -  adott idő alatt -  több utat lehet 
megtenni. (Természetesen itt ki kell zárni a véletlen baleset és 
egyéb tényezők szerepét.)

Ha az ismérvek között tendenciaszerűen érvényesülő kapcsolatot észle
lünk, tehát az egyik ismérvváltozathoz való tartozásból következtethetünk 
ugyan, de csak valószínűségi jelleggel a másik ismérvváltozatra vagy annak 
várható bekövetkezésére, sztochasztikus kapcsolatról van szó.
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A lakosság jövedelmének növekedése általában a lakossági fo
gyasztás növekedésével párosul. Mindez nem jelenti tehát azt, 
hogy a sokaság (lakosság) valamennyi egyede törvényszerűen így 
viselkedik. Lehet, hogy XY jövedelme növekedése esetén is visz- 
szafogja, csökkenti fogyasztását. A többség azonban a fenti tör
vényszerűség szerint viselkedik. Hasonló módon interpretálhat
juk a vizsgára való felkészülés ideje és a vizsga eredménye közöt
ti összefüggést. Nagy valószínűséggel számíthat az a vizsgázó jó 
érdemjegyre, aki több időt töltött el tanulással.

A sztochasztikus összefüggés a függedenség és a teljes hozzárendelhetőség 
között foglal helyet. Könnyen belátható, hogy társadalomtudományokban, így 
a gazdaságtudományokban is, ahol az „emberi tényező” meghatározó jelentő
séggel bír az egyes folyamatok lezajlásában, a tömegjelenségekben általában 
sztochasztikus jellegű összefüggések, sztochasztikus kapcsolatok mutathatók 
ki. A gazdasági jelenségek vizsgálatának éppen az a „szépsége”, hogy ki kell 
mutatni a tendenciákat, törvényszerűségeket, annak szem előtt tartásával, hogy 
mindig lesznek „kivételek”, akik „erősítik a szabályt”!

A sztochasztikus kapcsolatnak az ismérvek típusa 1 (jellege) alapján alapve
tően három típusát különböztethetjük meg

■ asszociációs kapcsolatnak hívjuk a minőségi ismérvek kapcsola
tát,

* vegyes típusú a sztochasztikus kapcsolat, ha az egyik oldalon 
minőségi ismérv -  mint ok -  a másik oldalon mennyiségi ismérv -  
mint okozat — szerepel,

■ korrelációs kapcsolatról beszélhetünk, ha a kapcsolatot mennyi- 
ségi ismérvek közvetítik.

Asszociációs kapcsolatra példa lehet a nemek és az iskolai vég
zettség közötti viszony; vegyes kapcsolatként értékelhetjük az is
kolai végzettség és a jövedelem közötti összefüggést; korrelációs 
kapcsolatra példa lehet a kukorica termésátlagának és a csapadé
kos napok számának viszonya.

A kapcsolatok fenti megkülönböztetése egyértelműen determinálja a kap
csolat vizsgálata során alkalmazandó statisztikai eszközöket, ebből adódóan a 
helyes következtetéshez feltédenül szükséges az előbbi csoportosítás pontos 
ismerete.
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2.4 S tatisztika i adatok3 azok pontossága-és m egb ízhatósága

A statisztika számadatokkal dolgozik, melyekhez számlálás, illetve mérés 
útján jutunk. Természetesen az adatok keletkezésének körülményei behatárol
ják az adatok jellegét, felhasználhatóságának körét.

Statisztikai adat tehát olyan tapasztalati, empirikus szám, amely mérés 
vagy számlálás útján keletkezik. A statisztikai adat sajátossága -  ellentétben a 
matematikai ún. tiszta számmal -  hogy a numerikus értékhez tartozik a vizsgá
lat tárgyának, helyének és idejének megjelölése, valamint az adat mértékegysé
ge-

Magyarország népességének száma 2 0 0 1 . január 1 -jén 10 200 298 
fő volt. Ez egy olyan statisztikai adat, amelyet közvetlenül szám
lálással (ebben az évben volt a népszámlálás) határoztak meg14.
Egy élsportoló testsúlya az edzőtáborozás első napján 82 kg, az 
utolsó napon 80 kg volt, ezek az adatok közvetlenül mérés útján 
keletkeztek.

A statisztikai adatok között megkülönböztetünk abszolút és származtatott 
adatokat. Az abszolút adatok (mint a népesség száma) számlálás, mérés útján 
jönnek létre. A származtatott adatokhoz az abszolút adatokkal végzett műve
letek segítségével juthatunk.

A 2001. január 1-jei népesség, amely 10 200 298 fő volt, 2006. 
január 1-jére 10 076 581 főre változott. A változás 2001-hez ké
pest 0,9879 szeres, vagyis 98,79%, ami egyben azt is jelenti, hogy 
a népesség 2006-ra 1,21%-kal csökkent. A változás mértékét ki
fejező adat származtatott adatnak, míg a különböző időpontokra 
jellemző népesség adatok abszolút adatoknak tekinthetők.

A rendszeresen ismétlődő társadalmi, gazdasági jelenségek elemzésére, jel
lemzésére szolgáló statisztikai adatkategóriákat statisztikai mutató
számoknak, statisztikai mutatóknak nevezzük.

Közismert mutatószám a népsűrűség mérőszáma, amelynek ér
téke 2002-ben Magyarországon 110 fő/km2 volt. Ez az érték az 
Európai Unióban 117 fő/km2. Hasonlóan ismert, és sokat idé
zett mérőszám a GDP (Gross Domestic Product, azaz Bruttó 
Hazai Termék), amely egy országban adott időszakban (évben)

14 Természetesen a népesség száma viszonylag megbízhatóan nyomon követhető 
az Állami Népességnyilvántartó Hivatal adataiból is.
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létrehozott új értéket jellemzi. A GDP értéke 2005-ben, hazánk
ban folyó áron számolva 21 802 261 millió forint volt. Hasonló
an statisztikai mutatószámként értelmezzük és kezeljük egy-egy 
termelő szervezeti egységben a termelékenység mérőszámát, 
amely az egy főre jutó termelést fejezi ki természetes vagy vala
milyen egyenértékes mértékegységben.

A gazdasági és társadalmi jelenségek összefüggő, komplex rendszerben 
történő vizsgálata igen hasznos információkat szolgáltat mind az elemzés, 
mind a döntés-előkészítés számára. A különféle tudományágakban használt 
modell15 fogalom a statisztikai jellegű vizsgálódásokban is megjelenik. A társa
dalmi-gazdasági jelenségek és folyamatok vizsgálata során alkalmazott modell 
a vizsgált valóság -  a vizsgálat szempontjából -  legfontosabb vonásait, össze
függéseit kifejező logikai-matematikai konstrukció. Valamennyi modell legfon
tosabb jellemzője, hogy a vizsgálat szempontjából lényeges elemekre koncent
rál, a lényegteleneket elhagyja; ebből adódóan a modellezés nem más, mint 
kompromisszum-keresés. A modellező feladata kettős: egyrészt legyen a mo
dell gyorsan előállítható, könnyen reprodukálható, vagyis egyszerű; ugyanak
kor elvárás, hogy a modell valósághű legyen, ami általában a bonyolultság 
irányába hat.

A valóság formalizált, szimbolikus ábrázolását a statisztikai modellekben 
egyenletek, egyenletrendszerek segítségével adjuk meg. Jellemző sajátosságuk, 
hogy a belőlük levont következtetések -  elsősorban a számos figyelembe nem 
vett tényező miatt -  sztochasztikus, valószínűségi jellegűek, ezért a statisztikai 
modellekben a véletlen hatást, is szerepeltetjük.

A statisztikai adatoknak minőségi követelményeknek is meg kell felelni. A 
statisztikai adatokkal szemben támasztott követelmények általában az elfogad
ható pontosság, a gazdaságosság és a gyorsaság. El kell mondani azonban, hogy 
ezeknek a feltételeknek egy időben tökéletesen megfelelni nem lehet (például a 
gyorsaság általában a pontosság ellen hat). A fentieknek megfelelően csupán 
egy kompromisszumos optimumot lehet és kell találni a feltételek között. 
Tudatában kell lenni annak, hogy a statisztikai adatok legtöbbször csak korlá
tozottan lehetnek pontosak.

A pontatlanság egy része a sokaság méretéből adódik, másik je
lentős hányada a számlálás során keletkezik. Például egy pénz
ügyi nyilvántartásból ismerjük, hogy valamelyik kereskedelmi

15 Itt kell megjegyezni, hogy általában megkülönböztetünk verbális, fizikai, geo
metriai, illetve algebrai modellt, ez utóbbin belül külön részhalmazt képeznek az ún. 
statisztikai modellek.
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banknak egy adott időpontban 62 fiókja volt Magyarországon; itt 
a sokaság terjedelme és definíciója sem engedi meg a pontatlan
ságot. Legtöbbször azonban számolni kell azzal, hogy az adat 
csak korlátozottan pontos, pl. egy cég termelési eredménye.

Az adatok pontatlanságának jelentős része a gazdasági, társadal
mi jelenségek összetett jellegéből ered. Például 2005-ben a fo
gyasztói árindex az előző évhez képest 103,6% volt. Az árak 
együttes és átlagos 3,6%-os növekedése nem pontos adat, csu
pán az ármozgás hozzávetőleges nagyságát mutatja. Módszertani 
finomítással, a megfigyelési egységek körének és számának még 
aprólékosabb megválasztásával ez a számadat is pontosítható, 
azonban így is csak a tendenciát képes közvetíteni.

Felmerül tehát „a statisztikai írástudók felelőssége”, vagyis a statisztikát 
ismerőknek és alkalmazóknak az a kötelezettsége, hogy tudósítsanak a statisz
tikai adatok megbízhatóságáról, ugyanakkor ne növeljék a bizalmatlanságpt a 
statisztika iránt. A korrekt, vagyis a lehetséges hibaforrásokat feltüntető adat
szolgáltatás és a statisztikai jellegű szakmai közgondolkodás erősödése min
denképp ebbe az irányba hat. 16

A teljesség igénye nélkül megemlítjük a korlátozott pontosságú adatok ér
tékelésének néhány alapfogalmát. A valóságos adat (A ) és a mért adat j 
közötti különbséget a -val jelöljük, és abszolút hibának hívjuk:

a — A - Á  (2 -1 .)

Mivel az abszolút hiba csak elméletileg ismert, a gyakorlatban az ún. hiba
korláttal helyettesíthetjük. Hibakorlát az a legkisebb szám, amelynél a hiba 
biztosan nagyobb. A hibakorlát a statisztikai adat szignifikáns számjegyeinek 
ismeretéből képezhető. Szignifikáns számjegynek nevezzük azokat a számje
gyeket, amelyekben még feltétlenül megbízunk, amelyeket még pontosnak 
fogadunk el.

Jelöljük k-val a nem szignifikáns számjegyek helyi-értékének számát! A hi
bakorlátot (jele: á ) ennek ismeretében az alábbiak szerint becsüljük:

16 Az statisztikai művelőinek felelősségéről lásd pl. SZILÁGYI [2002].
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A 2005. évi GDP-t 21 802 261 millió forinttal jellemeztük. Eb
ben az esetben szignifikáns számjegynek tartjuk még a milliós 
helyi-értékű számot. A GDP esetében a hibakorlát becsült értéke 
tehát

„ 106
a = ---- = 500 000

2

azaz 500 000 Ft.

Hasonlóan járhatunk el a korábban említett fogyasztói árindex 
esetén is. Az árindex értéke 103,6%, azaz 1,036 volt. A hibakor
lát becsült értéke tehát

10-3
a= —  = 0,0005 

2

azaz 0,05%; mindez annyit jelent, hogy a fogyasztói árindex -  az 
adatközlést elfogadva -  legalább 103,55; legfeljebb 103,65%.

Az abszolút hiba értékéből a hiba nagyságrendjét megítélni nem lehet, azt 
viszonyítani kell a vizsgált statisztikai adathoz. Az így képzett számérték a 
relatív hiba. A hibakorlát segítségével képzett relatív hiba.

IA = 4- (2.3.)
A

A GDP-re vonatkozó példa esetén a relatív hiba az alábbi mó
don számítható:

500 000
21802 261000 0 0 0

= 0,000023% o

Érdemes megjegyezni, hogy a hibával „terhelt” statisztikai adatok további 
felhasználása esetén a hibák általában összegződnek.

2.5 E gyed i (e lsőd leges) adatbázis

A statisztikai adatgyűjtés célja, hogy a felmérésben szereplő egyedekről a 
lehető legtöbb információt összegyűjtsük. Tehetjük ezt azért, mert magukat az 
egyedeket kívánjuk megismerni (lásd korábban a monográfiáról írtak), ám a 
legtöbb esetben az egyedeket jellemző változók közötti összefüggések állnak 
az érdeklődés homlokterében.
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2.5.1 A jelenségeket leíró változók

A gazdasági jelenségeket, folyamatokat -  amint láttuk -  különféle tulajdon
ságok, úri. ismérvek jellemzik. Ezeket a tulajdonságokat, a megfelelő mérési 
skálát felhasználva, feleltetjük meg minőségi vagy mennyiségi kategóriáknak. 
Az alacsonyabb rendű skálák alapvetően kvalitatív jellegűek, elsősorban a 
megkülönböztetést, rangsorolást szolgálják, fokozatai lehetnek kifejezések, 
minőségi jegyek vagy numerikus számértékek17. A magasabb rendű skálákon 
(intervallum- és arányskálán) az azonosítást, hozzárendelést kizárólag szám
szerű, kvantitatív értékekkel végezzük el. A mérési eljárás során a sokaság 
egyedeit minősítjük az ismérvváltozatok szerint. A gyakorlatban sokszor hasz
náljuk az ismérv kategóriája helyett a változó kifejezést is.

A statisztika által vizsgált változók — mint korábban láttuk — lehetnek kvali
tatívak, illetve kvantitatívak. Figyelembe véve, hogy a kvantitatív változók (menj- 
njiségi ismérvek) mérésére használt skálák lehetnek folytonosak (főleg az arány
skála esetén), illetve diszkrétek (ezek esetében az ismérvváltozatok száma a 
mérés pontosságának javításával sem növelhető). Mindezek alapján a változó
kat három fő csoportba sorolhatjuk:

a folytonos kvantitatív változók, ilyen a gazdasági adatok többsé- 

ge’
0  diszkrét kvantitatív változók, melyek elkülönített értékeket 

vesznek fel, az értékek legtöbbször pozitív egész számok;
■ kategorizált, vagy kategóriás változók18, amelyek alapvetően a 

minőségi ismérvek változatainál: megkülönböztetésére szolgálnak.

Az arány- és intervallum-skálán mért diszkrét mennyiségi ismérveket (pl. 
népesség száma, termelt termékek száma) nem-kategorizált változóknak hív
juk. Ezeknek a változóknak közös jellemzője, hogy számlálás útján keletkez
nek. Az adatok egész számmal történő jelölése azonban nem jelenti egyben 
azok kategorizált vagy nem-kategorizál jellegét, ugyanis tipikusan folytonos 
változókat is egész számmal fejezünk ki (pl. széntemielés, testmagasság). Ez 
utóbbiak fontos tulajdonsága, hogy mértékegységeik változtathatók (pl. kilo
gramm, tonna), míg a diszkrét ismérvek esetében ilyen változtatásra nincs 
mód.

17 Természetesen a kimondottan megkülönbözetésre szolgáló, nem számszerű, ún. 
minősítéses jellemzőket helyettesíthetjük numerikus adatokkal is (pl. férfi-nő; 1-0).

18 Lásd pl. MUNDRUCZÓ [1998],
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2.5.2 Az egyedi adatbázisok általános alakja

A gazdasági-társadalmi jelenségek megismerése során kiindulópontunk az 
egyedek felmérése. A vizsgálat szempontjából fontos egyedekről (emberek, 
vállalkozások, stb.) általában rendelkezünk a nevüket, címüket tartalmazó 
listával, statisztikai szakszóval, lajstrommal. A lajstrom alapján eljutunk a 
vizsgálat tárgyát képező egyedekhez, beazonosítjuk azokat, majd felmérjük 
jellemző tulajdonságaikat, meghatározzuk az ismérvek (változók) konkrét 
értékeit.

Az egyedeket tartalmazó adatbázis általános alakja a következő:
2-2. ábra: Az egyedi adatbázis általános alakja

# *2

1 *n *21 *,1 *>i
2 *12 ***22 ... *,2 x p-
3 *13 *23 * . 3 * p

... ; J

i *1, *2i *^ ... *>
j ;

n *i» *2n X ■ J” */■

Láthatjuk, hogy a fenti adatbázis n egyedet (megfigyelést) és p  változót tar
talmaz, vagyis összességében nxp adatból áll. A statisztikában alkalmazott 
egyedi adatbázisok nagyon hasonlítanak a lineáris algebrából ismert mátrixok
ra, ezért a fenti formátumú adatbázist gyakran hívják adatmátrixnak is. 19

Tekintsük a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi 
Karán a 2006/07-es tanévben, teljes időben (nappali tagozaton) 
tanuló, I. évfolyam hallgatóinak alábbi adatbázisát:

19 Vegyük ugyanakkor észre azt a jelölésbeli különbséget is, miszerint a statisztiká
ban az első index utal az oszlopra (változó sorszáma) és a második a megfigyelésre 
(egyed sorszáma).
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2-3. ábra: Közgazdász hallgatók

A hal gató

# Neme Születé
si éve

Képzési
ága Szakja Átlaga Ösztöndíja

(Ft)
1 férfi 1987 üzleti gazd.-men. 3,25 0

2 nő 1988 közgazd. alk. közg. 4,40 8  500
3 férfi 1988 üzleti pü-számvitel 3,75 4 000
4 férfi 1985 üzleti ker.-market. 4,00 6  500
5 nő 1987 üzleti ker.-market. 3,00 0

6 férfi 1988 infoim. gazd.info 4,00 6  500
7 nő 1987 közgazd. alk. közg. 4,25 7 500
8 nő 1988 üzleti gazd.-men. 3,00 0

;
300 férfi 1986 közgazd. alk. közg. 2,75 0

Az évfolyam 300 hallgatója természetesen nem sorszám alapján 
azonosítható, hanem valamely más, tipikusan nominális ismérv 
alapján (pl. név, vagy EHA-kód), példánkban ezt nem szerepel
tettük. Noha az évfolyam valamennyi, hallgatójáról rendelkezésre 
állnak a fenti adatok, példánkban -  helytakarékosság miatt -  csak 
az adatbázis elejét, illetve legutolsó sorát (megfigyelését) tüntet
tük fel. Adatbázisunk 300x6 adatot tartalmaz, a benne szereplő 
ismérvek közül három minőségi (nem, képzés ága, illetve szak), 
egy időbeli (születés éve), kettő pedig mennyiségi (átlag, ösztön
díj). Az adatbázis minden sora egy-egy közgazdász hallgatót jel
lemez, így pl. a negyedik megfigyelés egy olyan 1985-ben szüle
tett férfi hallgató, aki az üzleti képzési ágon, kereskedelem és 
marketing szakon tanul, az előző félévben 4,00 volt a tanulmányi 
átlaga, amivel havi 6  500 Ft-os tanulmányi ösztöndíjat érdemelt 
ki.

A hallgatókra vonatkozó adatmátrix könnyen átkódolható, va
gyis találhatunk egyszerű sémákat arra, hogy a 2-3. ábraán még 
szövegesen kódolt ismérvértékek helyére numerikus adatokat ír
junk. Egy lehetséges „kódolás”:
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Nem Képzési ág Szak
férfi 1 informatikai 1 alkalmazott közgazdaságtan 1
nő 2 közgazdasági 2 gazdaságinformatika 2

üzleti 3 gazdálkodás és menedzsment 3
kereskedelem és marketing 4
pénzügy és számvitel 5

A fenti ismérwáltozat értékekkel az eredeti adatbázisból képzett 
egyedi statisztikai adatbázis:

2-4. ábra: Közgazdász hallgatók

A hallgató
# *i *2 *3 *4 *5 *6
1 1 1987 3 3 3,25 0
2 2 1988 2 1 4,40 8 500
3 1 1988 3 5 3,75 4 000
4 1 1985 3 4 4,00 6 500
5 2 1987 3 4 3,00 0
6 1 1988 1 2 4,00 6 500
7 2 1987 2 1 4,25 7 500
8 2 1988 3 3 3,00 0

*
300 1 1986 2 1 2,75 0

Az egyedi adatbázisok általában elsődleges adatgyűjtés, ún. primer adat- 
felvétel útján keletkeznek. Napjainkban, amikor a világháló egyre több és 
több adatot szolgáltat, a primer adatbázis definíciója kissé módosult. Koráb
ban csak az általunk először felmért egyedekre vonatkozó adatbázist neveztük 
primernek, vagyis a „másodközlést”20 nem. Ma, amikor az adatfelvételek száma 
exponenciálisan növekszik, nehéz megállapítani, hogy egy adatfelvétel elsődle
ges-e, vagy sem. Primer adatbázisnak nevezzük a célzott vizsgálat eredménye
képpen létrejött, egyedi adatokat tartalmazó, adatmátrixokat. A primer adatbá
zis összegyűjtésének leggyakoribb módja a kérdőim felmérés.

Vegyük észre, hogy az egyedi adatbázis éppúgy lehet teljes körű (alapsoka
ságot tartalmazó), mint részleges (minta) felvétel. Noha az adatmátrix általá
nos alakjában nincs különbség az alapsokaságot, vagy mintát bemutató adat

20 Másodközlésnek nevezünk egy korábbi kutatás, vagy hivatalos adatgyűjtés során 
keletkezett, egyed szinten rendelkezésre álló adatbázist, amelyet pl. publikációból 
ismerünk.

4 1



A STATISZTIKA-TUDOMÁNY ALAPVETŐ FOGALMAI ÉS SZÁMÍTÁSAI

bázis között, az elemzés során alkalmazott módszertan megválasztása során 
mindig tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen körre terjedt ki az adatfelvé
tel.

2.6 Gyakorló feladatok, ellenőrző kérdések

2.1. £ Definiáljon egy tetszőleges álló sokaságot!

2.2. f. Definiáljon egy tetszőleges mozgó sokaságot!

2.3. f. Csoportosítsa több szempont szerint a statisztikai sokaságot!

2.4. f. Miért van szükség a részleges megfigyelésre, mit jelent az ún. minta
sokaság fogalma?

2.5. f. Mikor tekintjük reprezentatívnak a mintát?

2.6. f. Jellemezze röviden a leíró és a következtetéses statisztikát!

2 .7. £ Melyek a főbb különbségek a sokaságot jellemző paraméter és a sta
tisztika között?

2.S.Í. Milyen mérési skálák segítségével állíthatók elő a fontosabb statiszti
kai ismérvek?

2.9. £ Jellemezze a mennyiségi ismérveket, mint statisztikai változókat!

2.10. £ Mit értünk statisztikai adat alatt, és hogyan értelmezhetjük annak 
pontosságát, megbízhatóságát?

2.11. £ Definiálja a relatív hibát, és sorolja fel tulajdonságait!

2.12. Í. Gyűjtsön össze egy legalább 5 változót és 30 megfigyelést tartalma
zó adatbázist, amely évfolyamtársaira vonatkozik! Rögzítse az adatokat MS 
Excelben! Állapítsa meg, hogy milyen típusú (folytonos, diszkrét, kategóriás) 
változók alkotják az adatbázist! Döntse el, hogy adatbázisa alapsokaságot, 
vagy mintát takar!
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3 Elemi műveletek a változókkal
Ebben a fejezetben a legalapvetőbb statisztikai műveleteket tárgyaljuk. Ko

rábban megismert változóink -  mint láthattuk -  matematikai értelemben egy 
adott elemszámú számhalmaznak foghatók fel, míg statisztikai jellegű felhasz
nálhatóságukat a számok mögött rejlő további információk (közös ismérvek, 
mértékegységek) adják. A mennyiségi ismérvértékek, számadatok a sokaság 
fontos tulajdonságainak hordozói, már önmagukban is jól tájékoztatnak a 
vizsgált jelenségekről, folyamatokról. A számszerű információk azonban arra 
is módot nyújtanak, hogy segítségükkel általános, tömör jellemzést adjunk az 
elemzés tárgyáról.

Ebben a fejezetben olyan egyszerű statisztikai alapműveleteket mutatunk 
be, melyek a későbbiekben végigkísérik a teljes módszertant, így alapos isme
retük elengedhetetlenül fontos. A matematikai alapműveletekhez hasonlóan, a 
statisztikában alkalmazott elemi eljárások is általános érvényűek, ám — a köny- 
nyebb érthetőség kedvéért — a fejezetben mindvégig ugyanarról a jelenségről 
(példáról) beszélünk.

Egy wellness hotel bárjának előző napi forgalmáról (az euróbán 
kibocsátott számlák alapján) rendelkezésünkre áll az alábbi adat
sor (számhalmaz):
3-1. tábla: Egy wellness hotel bárjának napi forgalma egy adott napon (€)

43 10 100 43 64 35 33 34
28 44 55 33 44 20 42 68
69 17 65 38 50 47 34 43
25 53 12 17 65 8 38 28
25 225 16 42 41 16 11 . J
68 35 7 24 28 44 60 35
64 29 9 28 55 68 49 38
15 47 14 19 55 14 64 32
47 10 60 30 52 10 24 9
6 45 39 40 H 28 5 140

67 59 69 32 3$j 23 80 28
14 29 48 Í5 54 3$ 64 27
52 48 5 58 54 53 58 67
27 28 61 15 26 35 13 13
63 20 46 16 59 60 10 66

Könnyen elképzelhető az a szituáció, miszerint a hotel vezetősé
ge nem kíván minden nap ilyen „ömlesztett” adathalmazzal baj
lódni, ezért szükség lehet a bár forgalmának egyszerű statisztikai 
módszerekkel történő elemzésére.
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3.1 Számlálás, rangsorolás, összegzés

A statisztika módszertanának legegyszerűbb eljárásai a mindennapokból 
ismertek, bemutatásukat nem újszerűségük, hanem a későbbiekben alkalma
zandó jelölésrendszer ismertetése indokolja.

Az előbbi példában egy rendezetlen számhalmazzal találkoztunk, amelyből 
— első ránézésre — bizony csak kevés információt nyerünk. A megfigyelések, 
adatok rendezetlen felsorolását lajstromnak nevezzük. Jelöljük a lajstrom 
elemeit (az egyedi adatokat) a továbbiakban az x1,x2,.. . szimbólumokkal! 
(Vegyük észre, hogy jelölésünk konzisztens a 1. fejezetben ismertetett adatbá
zisok jelöléseivel, azzal a különbséggel, hogy mivel most mindössze egy válto
zót (x-et) vizsgálunk, így elég egy indexet szerepeltetni!)

A legegyszerűbb statisztikai művelete a számlálás (vagy régebbi szóhasz
nálattal leszámlálás), vagyis annak meghatározása, hogy az adott változó 
szempontjából hány megfigyeléssel rendelkezünk. A számlálás végeredményét 
általában n-nel jelöljük, így már szemléltetni tudjuk a teljes, adathalmazt:

x1,x 2,...,x„

illetve az adathalmaz általános elemét:.xy-t.

A wellness hotel bárjának regisztrált számláira visszatérve láthat
juk, hogy 1 2 0  megfigyelésünk (adatunk) van, így kimondhatjuk, 
hogy n = 120. (Csak az egyértelmű azonosíthatóság kedvéért:

= 43, x2 = 28,..., x120 = 66)

Miután a megfigyeléseinket leszámláltuk nyilvánvalóan felmerül a — min
dennapos - kérdés: melyik a legkisebb, vagy a legnagyobb, vagy a tizedik leg
nagyobb, stb.? A kérdés legegyszerűbben úgy válaszolható meg, ha a rendezet
len adathalmazunkat rangsorba rendezzük. Rangsornak nevezzük a. változó- 
értékek mennyiségi ismérv változatai szerinti növekvő, vagy csökkenő sor
rendben történő felsorolását. (Amennyiben az értékeket növekvő sorrendben 
soroljuk, úgy emelkedő rangsorról, ellenkező esetben csökkenő rangsorról 
beszélünk. A statisztikai módszertan rangsoron - főszabályként -  emelkedő 
rangsort ért!)

A rangsorba rendezett értékeket, annak érdekében, hogy megkülönböztes
sük az egyszerű lajstromtól (felsorolástól) általában az indexértékek megkü
lönböztetésével jelöljük:

N ( i ) , X ( 2) , . . . , X ( n )
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Amennyiben az adathalmaz (emelkedő) rangsorba rendezett, úgy könnyen 
válaszolhatunk az előbbi kérdésekre, hiszen a legkisebb érték x(1), a legna

gyobb érték , és például a tizedik legnagyobb .*(„_9) . 21 A mindennapi élet
ben, így a statisztikai elemzésekben is kitüntetett szerepe van a legkisebb, illet
ve a legnagyobb ismérvértéknek, ezeket -  akárcsak a köznyelvben -  mini
mumnak,illetve maximumnak hívjuk, és

*min = *(1)
-j '  n ) ___!__

(3.1.)

szimbólumokkal jelöljük.

Az előző fejtegetés alapján könnyen belátható, hogy mivel a lajstrom nem 
rendezett, ezért általában igaz, hogy xl =£ x (j). így a rangsorba rendezés műve
lete nemcsak egyes szélső értékek, vagy kitüntetett értékek meghatározását 
teszi lehetővé, hanem módot arra, hogy az eredeti adathalmaz számértékeihez 
hozzárendeljük az ún. rangszámokat. Rangszámnak nevezzük azt a pozitív 
egész számot, amely megmutatja, hogy egy konkrét adat hányadik az adathal
maz emelkedő rangsorában, vagyis.

[R  =Á,ha x- =x(Á) } (3.2.)

Könnyen belátható, hogy a minimális érték rangszáma 1; a maximálisé pe
dig n, a rangszámok pedig a természetes számokkal egyenlők 1 -től »-ig.

A statisztikai által vizsgált gazdasági-társadalmi jelenségek esetében rendkí
vül gyakran fordul elő, hogy egy-egy változóérték többször is előfordul egy 
lajstromban. Ilyenkor természetesen az adott megfigyelésekhez tartozó rang
számok elvben azonosak, de ilyen esetben is ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy 
a rangszámok értékkészlete az első n természetes szám. A problémát két mó
don lehet megoldani:

0  valamennyi azonos értékhez azt az azonos rangszámot rendeljük, 
amely a sorban következik, de a következő (nagyobb) értékhez 
annyival nagyobb rangszámot, ahányszor előtte előfordult az azo
nosság;

21 A  tizedik legnagyobb érték meghatározása a rangsorból úgy történik, hogy a 
legnagyobb (vagyis az első legnagyobb) a rangsor utolsó («-edik) eleme, a második 
legnagyobb az utolsó előtti (»-l-edik), és így tovább. Ügyeljünk rá, hogy a tizedik 
legnagyobb így az «-9-edik lesz, és nem — mint első ránézésre gondolnánk — az ;z-lij
edik!
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■ az azonos értékekhez rendelt rangszám nem a sorban következő, 
hanem egy képzett szám, melyet úgy képezünk, hogy az azonos 
értékekhez rendelt rangszámok összege akkora legyen, mintha -az 
értékek különböznének.

Beláthatóan egyik megoldás sem tökéletes, az első esetben, pl. nem biztos, 
hogy lesz akkora rangszám, mint az adathalmaz elemszáma; a második eset
ben lehet, hogy nem lesz 1 . rangszám!

A bár forgalmi adatait (emelkedő) rangsorba állítva: 

5;5;6;7;7;8;...;100;140;225

Az elmúlt napon a legalacsonyabb (minimális) fogyasztás 5 € 
volt (a 73., illetve a 85. számlán szerepelt ez az érték), a maximá
lis fogyasztás 225 € volt (35. számla).

A rangszámok:

1 ^ = 7 0 ^ = 3 9 ^ = 1 1 5  ... R120 = 35

Láthatóan ez esetben is előáll a probléma, miszerint egy-egy ér
ték többször is előfordul, a lehetséges megoldások pl. a rangsor 
elején

* 7 3  — x 8S — 5 x 10 — 6  > Rjj — Rgj — 1 Rj0 — 3

vagy

*73 =*85 =5 *10 =6 Í̂ 3=-R8,5= 1=5 K o=3

A rangszám-képzés művelete elvégezhető valamennyi értékre 
vonatkozóan, helytakarékosság okán csak az első 30 megfigyelés
re (számlára) vonatkozó információkat tartalmazza a 3-2. tábla.
(Mivel sem a legnagyobb, sem a legkisebb érték nincs az első 30- 
ban, ezért az alábbi táblában hiába keressük az 1 -es vagy a 1 2 0 -as 
rangszámot!)
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3-2. tábla: Egy wellness hotel bárjának napi forgalma (€) és rangszámaik

# Ri R'i
16 10 9 10,5
17 44 73 74
18 17 26 26,5
19 53 87 87,5
20 225 120 120
21 35 55 58
22 29 46 46,5
23 47 78 79
24 10 9 10,5
25 45 76 76
26 59 96 96,5
27 29 46 46,5
28 48 81 81,5
29 28 39 42
30 20 29 29,5

xt R Rft
~ 1 43 70 71

2 28 39 42
3 69 115 115,5
4 25 34 34,5
5 25 34 34,5
6 68 112 113
7 64 103 104,5
8 15 21 21,5
9 47 78 79
10 6 3 3
11 67 110 110,5
12 14 17 18,5
13 52 85 85,5
14 27 37 37,5
15 63 102 102

A legegyszerűbb statisztikai műveletek közé soroljuk az összegzés 
(szummazásXTnuveIeterisT~Üsszegzésnek nevezzük azt a folyamatot, mely 
során összeadjuk a lajstrom számértékeit, vagyis képezzük a ^tözo^ftekosz- 
szegét22:

| * , = 2 > : (3-3-)i=l

A hotel bárjában az előző napi forgalmának összegzése
120
^  xi = x1 + x2+ ...+  x120 = 43 + 28 + ... + 66 = 4 800
i = l

vagyis az előző napi aggregált (teljes) bevétel 4 800 € volt a bár
ban.

Érdemes megjegyezni, hogy a bemutatott legegyszerűbb statisztikai műve
letek közül a számlálás nemcsak a kvantitatív, hanem a kategóriás változók 
esetén is mindig végrehajtható. Könnyen belátható, hogy a kategóriás (tipiku

22 Az értékösszeg x ’ szimbóluma ritkán használatos, könyvünkben a továbbiakban 
mi sem alkalmazzuk. Már itt meg kell jegyezni, hogy a szummációs határok sokszor 
triviálisak, ilyen esetben az értékösszegre egyszerűen a Zx jelöléssel hivatkozunk.
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san minőségi) ismérvek esetén a rangsorba rendezés nem mindig értelmezhe
tő, hiszen feltételezi, hogy az ismérwáltozatok valamilyen logika alapján „sor
ba állíthatók” legyenek.

Gyakran használt megoldás a statisztikában, hogy a csak két változatot tar- 
talmazó (alternatív) kategóriás változó esetében a „kitüntetett” ismérwálto-1 
zatot 1-gyel, a másikat pedig Q-val kódoljuk. Ebben az esetben a kategóriás! 
változók esetében is alkalmazható a szummázás, a változóértékek összeg? 
megegyezik a kitüntetett érték előfordulásainak számával.23

3.2 leformációsűrííés középértékekkel

A mennyiségi ismérvértékek, a kvantitatív változó adatai a sokaság fontos 
tulajdonságainak hordozói, már önmagukban is jól tájékoztatnak a vizsgált 
jelenségről. Látható azonban, hogy az adatok felsorolása nehézkes, a rangso
rolás, vagy az összegzés csak nagyon kezdetleges elemzésnek tekinthető. A 
statisztikai elemzések során azonnal felmerül az igény, hogy a tömegjelensége
ket tömören jellemezzük, az adatokban rejlő információkat (vagy legalábbis 
azok nagy részét!) kevés számadattal jelenítsük meg.

Az információsűrítés legfontosabb eszköze a középérték-számítás. Kö
zépértéknek nevezzük az azonos fajta adatok tömegének számszerű jellemző
jét. A középértékek tulajdonképpen az ún. centrális tendenciát mérik) azaz 
arról tájékoztatnak, hogy a „számegyenesen hol kell keresnünk” az adatokat 
Az előbbi értelmezés miatt szokás a középértékeket helyzet-paramétereknek is 
nevezni.

Általánosságban a középértékekkel szemben az alábbi követelményeket 
szokás megfogalmazni:

a Közepes helyet foglaljanak el, az ismérvértékek között.
a A számszerű értékek halmazának legyenek tipikus értékei.
■ Legyenek matematikai formulával könnyen meghatározhatók.
B Legyenek jól értelmezhetők.
3 Legyenek robusztusak, azaz viszonylag érzéketlenek a kiugró ér

tékekre.

A középértékek tipizálásában segítséget nyújt a 3-1. ábra.

23 A  bizonyítás oly triviális, hogy az Olvasóra bízzuk.
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3-1. ábra; A középértékek fajtái

A felsorolt középértékek a fenti követelményeknek nem egyformán felel
nek meg. Közepes értéket elsősorban az átlagok vesznek fel, ugyanis ezek a 
mutatószámok algebrai összefüggésben vannak az összes előforduló értékkel. 
A helyzeti középértékek viszont tipikus értékek, nagyságukat az ismérwálto- 
zatok elhelyezkedési rendje határozza meg. Fontos kritérium a robusztusság, 
amelynek teljesülése esetén, ha a sokaság kis mértékben változik, a középérték 
általában változadan marad. Könnyen belátható, hogy ennek a követelmény
nek is inkább a helyzeti középértékek felelnek meg.

Meg kell azonban jegyezni, hogy ideális, a követelményeknek maradéktala
nul megfelelő középérték nincs. Az adott elemzési cél függvénye, a „megfele
lő” mutatószám kiválasztása. A statisztikai elemzések során bevett gyakorlat, 
hogy a jelenség leírására nem csak egy, hanem -  az előnyös tulajdonságokat 
„ötvözendő” — több középértéket is meghatározunk. Ilyen esetben viszont 
vigyáznunk kell arra, hogy helyesen értelmezzük a különböző középértékeket, 
ugyanis ellenkező esetben „megkeverjük” az elemzés felhasználóját!

3.2.1 [Átlagszámítás \

Általánosságban az átlag a mennyiség változó azon értéke, amellyel a so
kaság valamennyi egyedének számértékét helyettesítve, a sokaság előforduló 
értékeiből számított kiválasztott, az elemzés szempontjából fontos, jellemző a 
változatlan maradi Attól függően, hogy melyik sokasági jellemző konstans 
voltára törekszünk, különféle átlagokról beszélhetünk.
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A számtani átlag (x ) iaz a szám, amellyel egy n elemű sokaság összes 
egyedének értékét (x ,) helyettesítve, azok értékösszege változatlan marad

Y j x i =nx í ——  (3-4-),=i 1 ^

A számtani átlaghoz hasonlóan másféle átlagokat is definiálhatunk, Így:
0 négyzetes (kvadratikus) átlagnak nevezzük azt a mutatószámot, 

amellyel egyedi értékeket helyettesítve azok négyzetösszege válto
zatlan maradj.-

■ geometriai (mértani) ádagról Jjeszélünk, amennyiben az adathal
maz számértékei helyébe egy olyan értéket helyettesítünk, amely 
esetén az egyediértékek szorzata változatlan;

0 az ún. hjurmonikus adag pedig, az ádagolandó-értékekneLa recip- 
rok összegére értelmezhető.

Az előbb említett adagok értelmezhetősége nyilvánvalóan attól függ hogy 
van-e tárgyi értelme a mennyiség ismérvértékek négyzetösszegének, szorzatá
nak, vagy reciprok-összegének. A gazdasági jelenségek között szinte minden 
kvantitatív változónak értelmezhető az értékösszege, így a számtani ádag álta
lában használható. Ugyanakkor a további átiagtípusok inkább speciális esetek
ben, illeme gyakran csak számítási részeredmények között jelennek meg ez 
indokolja, hogy a továbbiakban részletesebben csak a számtani átlagról szó
lunk, az egyéb átiagokról pedig később, felhasználási helyükön teszünk emlí
tést.

A (3.4.) összefüggésből közvetíenül adódik a számtani ádag képlete24:
n

Az összefüggésből következik, hogy az ádag mindig közepes értéket vesz 
fel, vagyis

ahol az egyenlőségnek) csak abban az esetben teljesüknek), ha valamennyi 
érték azonos.

24 A  szokásos statisztikai szóhasználathoz igazodva, a továbbiakban amennyiben 
„jelző nélküli” ádagot írunk, a számtani átlagot értjük.
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A számtani átlag szorosan kötődik fontos matematikai összefüggésekhez, 
tételekhez. Értelmezését segíti, ha megemlítjük néhány fontosabb tulajdonsá
gát.

s Az egyedi értékek számtani átlagtól mért algebrai eltéréseinek ösz- 
szege zéró. Általánosan felírva:

X ( x , - x )  = ° (3.6.)
i= 1

A fenti összefüggés könnyen igazolható, ugyanis

~x) = 'y',x  — nx — nx — nx — 0
a A számtani átlag rendelkezik a lineáris transzformálhatóság tulajdon

ságával. Amennyiben x változó, x  változó lineáris transzformá
ciójával előállítható, ugyanez a transzformációs szabály érvényes 
átlagaikra is. Legyen a és b konstans, és x  változó valamennyi 
értékét fejezzük ki a következő módon xi = a + bxj !
Ekkor a számtani átlagok közötti összefüggés:

*  = =- J^{a  + bx,) =
n ,=i n j=1

na — + — —  = a + bx
n n

(3.7.)

a A számtani átlag négyzetes minimum tulajdonsággá is bír, vagyis a 
megfigyelt ismérvértékek és az átlagolandó értékek eltérés
négyzetösszege a számtani átlagtól mérve minimális.

n

- x f  —> min (3.8.)
i=i

Ennek igazolására válasszunk egy tetszőleges, állandó a számot, írjuk fel 
segítségével az ún. eltérés-négyzetösszeg függvényt25

SS = f ^ ( x , - a ) 2
i=i

25 Az eltéiés-négyzetösszeg függvényt, angol megfelelője (Sum o f squares) alapján 
a továbbiakban SS  szimbólummal jelöljük.
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Keressük azt az a értéket, amelynél az előbbi kifejezés minimális. A szélső
érték meglétének feltétele, hogy a függvény első deriváltja 0 legyen, vagyis

i=1

- 2 ± ( x , ~ a )  = 0
i= 1 

n

i=l
n

n

Láthatóan a fenti helyen a második derivált értéke pozitív, ebből adódóan 
az SS függvénynek itt minimuma van.

A számtani átlag kedvező tulajdonságai miatt a leggyakrabban alkalmazott 
statisztikai jellemző.

Jellemezzük tömören a wellness-hotel bárjának előző napi fo
gyasztását! A korábbiakból ismeretes, hogy 120 számlát állítottak 
ki, a számlák összértéke 4 800 € volt. Ebből következően

_ 4 800 x  = —— • 
120

= 40

vagyis az átlagos fogyasztás nagysága 40 € volt. Látható, hogy az 
így meghatározott átlag valóban közepes (az 5 € minimum és a 
225 € maximum közé esik), ám egyáltalán nem tipikus, hiszen 
mindössze egyetlen számlán szerepelt ez az összeg.

A gyakorlatban, az adatrögzítés során, előfordulhat, hogy egy (vagy több) 
adatot véletlenül kihagytunk. Ilyen esetben nem kell megismételni az átlag 
kiszámítását, elegendő, ha felhasználjuk a (3.5.) alapösszefüggést. Hasonlóan 
járhatunk el, ha egy feleslegesnek vélt adattal nem akarunk számolni.

A korrigált átlag kiszámítása véletlenül kihagyott adat esetén:.

='
1 , _

\tix + x,
n + 1 n+ 1 ) =

n _-x  + -x .
n +1 n +1

(3.9.)

ahol: xhrr a korrigált átlag,
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x„+1 a kimaradt ismérvérték..

Hasonlóan egyszerű módon korrigálhatjuk a számtani átlagot, ha később 
kiderül, hogy az egyik átlagolandó érték hibás, azt ki kell cserélni. A korrigált 
átlag számítása adatcsere esetén:

n
ahol: xkűrr a korrigált átlag,

xc a korrigált (jó) ismérvérték, 
xb a hibás ismérvérték.

Példánkat folytatva, ha kiderül, hogy az egyik adatot, a 225 € ér
tékű számlát hibásan rögzítették, a helyes adat: mindössze 105 €. 
A korrigált átlag.

^  =40 +
105-225

120
= 40-1  = 39 €

Ezt követően az ellenőrzés során megállapították, hogy egy 9 € 
értékű számlát kihagytak az összesítésből. Az új ádag:

^ w = — (120x 39 + 9)«38 ,75  €

A továbbiakban illusztratív példáinkban ismét az eredeti adatok
kal számolunk!

Az előzőekből kitűnik, hogy a számított középértékek (átiagok) közepesek, 
ám nem mindig tesznek eleget a tipikusság követelményének. Szintén kedve
zőtlen tulajdonságuk, hogy érzékenyek a kiugró értékekre, illetve a hibás ada
tok, kimaradó adatok erősen befolyásolhatják az értéküket.

3.2.2 ' Helyzeti középérték meghatározása

A számított átiagok kedveződen tulajdonságainak ellensúlyozása érdekében 
dolgozták ki az ún. helyzeti középértékeket. A két, általánosan alkalmazott 
helyzeti középérték a módusz és a médián.

i Módusznak nevezzük a leggyakrabban (legtöbbször) előforduló ismérvér
téket. Ez az érték a leginkább jellemző az adott sokaságra, a legjobban ez felel 
meg a tipikusság követelményének. Ugyanakkor belátható, hogy a  módusz 
kijelölése nem teljesen egyértelmű, mivel néha (ha nem találunk azonos adato
kat) nem létezik. Előfordulhat az is, hogy egy adatsor_több_mádusszal-is-rem
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delkezik. Elmondható, hogy egyedi adatok esetén csak akkor van értelme a 
módusz meghatározásának, ha viszonylag kevés az ismérvváltozat, és azok 
közül néhány érzékelhetően többször fordul elő.

Más szempontból kimondható, hogy a módusz nem érzékeny a ritkán elő
forduló kiugró (ún. extrém) értékekre, ugyanakkor nem feltétlenül foglal el 
közepes helyet.

Példánkban legtöbbször (szám szerint hétszer) a 28 € számlaér
ték fordult elő, ezért ezt a számértéket tekintjük módusznak. Az 
érték tipikus, és attól sem változna meg, ha egy újabb, pl. 300 € 
értékű számla kerülne elő.

Példánk is megmutatta, hogy az ádag és a módusz nem feltétlenül esik 
egybe.

Az eddig bemutatott középértékek közül a számtani átlag -  mint láttuk -  
érzékenyen reagál a kiugró értékekre és a hibás adatokra, tehát nem robusztus, 
a módusz robusztus ugyan, ám nem feltétlenül közepes, mindezek ellensúlyo
zására az elemzők szívesen használják a médiánt. A médián, a szó legszoro
sabb értelmében közepes Jrték, a mennyiségi ismérvértékek közül az az érték, 
amelynél ugyanannyi kisebb, mint nagyobb érték fordul elő.

Meghatározása igen egyszerű, mivel értéke a rangsorba rendezett ismérvér
tékek középső tagja, tehát

3 páratlan elemszámú adathalmaz esetén

a páros számú adat esetén a médián nem esik egybe egy konkrét 
megfigyeléssel, így ilyenkor, konvencionálisán a

képlettel határozható meg.

A médián robusztus tulajdonságát könnyű megérteni, ha arra gondolunk, 
hogy a rangsorba rendezett adatok szélső értékei nagyságát nem befolyásolják.

A hotel bárjában a 120 számlaérték mediánja (mivel páros számú 
megfigyelésünk van)

(3.11.)

(3.12.)
2
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1 M . H 1 M . 3 5  €
2 2

Mint látjuk esetünkben -  az adatok ismétlődése miatt -  a „két 
középső” érték egyenlő, így a médián is ezzel az értékkel egyezik 
meg. Érdemes tehát valamennyi eddig megismert középértéket 
felidézni! A bárban az előző napi fogyasztás átlagos nagysága 
40 €; 35 €-nál a számlák fele nagyobb, fele kisebb; a leggyakoribb 
számlaérték 28 € volt.

3.3 További adatjellemzők meghatározása

A korábban bemutatott statisztikai műveletek, illetve mérőszámok analógi
ájára további egyszerű, ám a későbbi elemzésekben jól hasznosítható statiszti
kai mutatószámok is képezhetők a kvantitatív változók értékeiből. Ebben az 
alfejezetben két gyakran használt -  általánosan is kifejezhető -  statisztikai 
mutatószám-csoportot, a kvantiliseket, illetve a momentumokat ismertetjük.

Láthattuk, hogy a médián, mint jellemző középérték egyben a sokaság egy 
sajátos osztópontjának is tekinthető. Az osztópont jelleg értelmezése teszi 
indokolttá, hogy ebben az alfejezetben tárgyalunk néhány nem centrális érté
ket, de a statisztikában megkülönböztetett jelentőséggel bíró kategóriát, az ún. 
kvantiliseket is.

A kvantilisek olyan osztópontok, amelyek a rangsorba rendezett számsze
rű ismérvértékek 2,3,4,.. ,,Á-ad részét jellemzik. Definíciónk szerint a /-edik 
kvantilis az a változóérték, amelynél az., .összes. eToföfdíiIo,_érték j í k -ad 
( p l ,2,.. .,k-\) része kisebb, illetve 1 -(//£)-ad része nagyobb. Vagyis

ahol q'P ay-edik £-ad rendű kvantilis.

Az osztópontokat -  a mediánnál megismert módon -  könnyen meg lehet 
határozni, a rangsorba rendezett sokaság megfelelő értékének kiválasztásával, 
illetve a két szomszédos érték átlagolásával.

A fenti általános definíción túl, sorolunk fel a statisztikai elemzésekben ki
tüntetett szerepet játszó néhány kvantilis:

“ MediánJfelezőX,-dfe c. a  
■ Tercilis (harmadolok P ...

L - j .
n k

(3,13.)
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3 Kvartüis (negyedelő^M^ i\j&/
s Kvintilis (ötödölo),
0 Decilis (tizedelő),
0 Percentilis (századoló).

A már megismert médián (M í =q[2)) mellett gyakran használjuk, így külön 

jele van a kmrtiliseknek ( j2 '• = (̂,4)) , a deálise.knek (iV  = ^10)) ,  valamint a

percentilist)si\e.'k (P̂  = <̂100)) ,  aliol a j  index az osztópont számára utal. A
kvantilisek számítása, illetve értelmezése során két dologra érdemes felhívni a 
figyelmet:

D A kvantilisek száma mindig eggyel kevesebb, mint ahány részre az 
felosztja a sokaságot, (könnyen beláthatóan csak egy médián, há
rom kvartilis, kilenc decilis, stb. van).

B Sok esetben a különféle kvantilisek értéke azonos. Például a 
médián egyenlő a második kvartilissel, az ötödik kvintilissel és az 
ötvenedik percentilissel, képletben Me = Q2 = Ds = P50.

A hotelbárban felmért fogyasztási adatokból meghatározható 
néhány „kitüntetett” kvantilis:

■*(30) = 2 0  — j2 i = 21,5 ̂  -*(3i) = 23

•*(90) — 54 — Q?> “  54,5 Á 55
•*(io8) 65 — 65,5 É 66
*(n5) 68  ̂Pj5 68,5 ̂  *(nej 69

Vagyis elmondhatjuk, hogy a számlák egynegyede kisebb mint
21,5 €; háromnegyede kisebb mint 54,5 €. A vendégek egytizede 
fogyasztott többet mint 65,5 €; 5%-uk még 68,5 €-nál is többet 
költött.

A kvantilisekhez hasonlóan nem a közvetlen elemzésben, hanem a szár
maztatott mutatószámok meghatározása körében van kitüntetett szerepe a 
momentumoknak. Egy kvantitatív változó r-ed rendű momentuma, a bevett 
statisztikai meghatározás szerint, a változóértékek Á-adik hatványainak átlagá
val egyenlő, vagyis

mr = 1=1

n
(3.14.)
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Könnyen beláthatóan egy változó elsőrendű momentuma a számtani átla
ga, a másodrendű momentuma a négyzetes átlagának a négyzete. A statiszti
kában gyakran használjuk a korábban már említett átlagtól való eltéréseken 
alapuló centrális momentum mértékét is, amely szinten különböző rendben 
értelmezendő. Az r-ed rendű centrális momentum

n

formulával számítható ki.

Akárcsak az előbb most is felismerhetők egyszerűsítési lehetőségek, így pl. 
az elsőrendű centrális momentum mindig 0. (A bizonyítást lásd a (3.6.) kép
letnél.)

3.4 Az adatok szóródását jellemző információk

Adataink jellemzése nem állhat meg az egy számértékkel történő tömör jel
lemzésnél. Láthattuk, hogy az átlagok, illetve helyzeti középértékek egyike sem 
felel meg tökéletesen minden kívánalomnak. Ráadásul — mint azt informatiká
ból már tanultuk -  az egyedi adatokban rejlő információk éppen a tipikustól, 
az átlagostól, a várhatótól való eltérésben rejlenek.

Láttuk, hogy a sokaság jellemzése tömören, egy mutatószám segítségével 
bizonyos korlátok mellett megvalósítható. Árnyalja azonban a vizsgálatot, ha a 
centrális tendenciát kifejező középérték mellett arra is kitérünk elemzésünk
ben, hogy mennyire homogén sokaságod képvisel az adott középérték. 
Könnyen elképzelhető, hogy két sokaságot azonos nagyságú-középérték jelle- 
mez, azonban a mögöttük lévő.Tartalom eltérő, az ismérvértékek-jelentősen 
különböznek. Például. 501 és 499, illetve 1 és 999 átlaga egyaránt 500, azonban 
az első esetben jól jellemzi a számtani átlag a. számértékeket, míg a második 
esetben ez nem mondható el.

Éppen ezért fontos tudnunk, hogy a megfigyelési egységek a vizsgált válto
zókban, ismérvekben különböznek is egymástól. TSzóródáának nevezzük a 
sokaság egyedeinek különbözőségét. A statisztikai elemzés fontos feladata a 
szóródásban rejlő tendenciáknsk és kiváltó okaiknak feltárása.

Vegyük észre, hogy az adatok általában különböznek egymástól, de eltér
nek a sokaság egészét jellemző értékektől, például a középértékektől is. A 
szóródás jelenségét több oldalról, többféle mérőszámmal közelíthetjük, ezek 
közül a legfontosabbak az alábbiak:

B a szóródás terjedelme,
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a a interkvartilis terjedelem,
” az átlagos (abszolút) eltérés, 
n a szórás.

A bevezetőben definiáltuk a szóródást, amely az adatok egymástól, vagy 
egy kitüntetett, őket jellemző értéktől való eltérését kvantifikálja. A szóródás 
mérésére különféle mutatószámokat használ a gyakorlat. Ezek a mutatószám
ok egymással nem hasonlíthatók össze, csupán önmagukban értelmezhetőek. 
Közös elvárás valamennyi mutatószámmal szemben, hogy értékük a szóródás 
jelenségének hiányában, más megfogalmazásban, teljesen homogén sokaság esetén, 
nulla legyen, de a szóródás megléte esetén különbözzön nullától.

3.4.1 Néhány ritkábban alkalmazott szóródási mérőszám

A terjedelem (rangé), mint a szóródás legegyszerűbb mérőszáma, a leg- 
nagyobb és legkisebb ismérvérték különbsége. Ez az intervallum meghatároz
za azt az értékközt, amelyen beíüí az ismérvértékek szóródhatnak. Magától 
értetődő, hogy amennyiben valamennyi számérték azonos, a maximális és 
minimális érték is megegyezik, tehát az adott ismérv nem szóródik.

A terjedelem képlete;

T = x  -  x ,  (3.16.)

A terjedelem könnyen számítható, jól értelmezhető mérőszám, azonban 
hátránya, hogy csak a szélsőértékekre (minimumra, illetve maximumra) épít. 
Ezért egy-egy kiugró szélsőérték erősen befolyásolja nagyságát, ugyanakkor a 
szóródásról nem ad elegendő információt.

A terjedelem mutatószámának fent említett hátrányos tulajdonságát hiva
tott kiküszöbölni az interkvartilis terjedelem. A kvartilisek (negyedelők) isme
retében joggal állíthatjuk, hogy ha azok közel vannak egymáshoz, kevés lehe
tőség jut a megfigyelt ismérvértékek szóródására. Az interkvartilis terjede
lem a felső és alsó kvartilis különbsége

TJ2 = Q  3- 0 1  (3-17.)

A mutatószám tulajdonképpen azt az intervallumot jelöli, ahol az értékek 
középső 50%-a található. Ládrató, hogy ez a mérőszám már nem érzékeny a 
legszélső értékekre.

A továbbiakban bemutatandó mérőszámok már építenek arra a gondolat
ra, hogy az ismérvértékeknek egymástól való eltérése egyben egy kiemelt cent
rális értéktől, a számtani átlagtól való eltérést is jelent. Magától adódik tehát a 
megoldás: mérjük meg valamennyi értéknek a számtani ádagtól való eltérését!
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Mivel a számtani átlagtól való eltérések algebrai összege nulla, ez az út nem 
járható.

A megoldás egyik lehetséges módja az eltérések abszolút értékeinek fel- 
használása. Mivel a szóródás mérése során is elsődleges célunk a tömörítés, 
átlagoljuk az eltérések abszolút értékeit! Átlagos abszolút eltérésnek nevez-
zük az átlagolandó értéket számtani átlagtól való abszolút eltéréseinek átlagát, 
képlete:.,, _______ ____________________ ___

■ - Ín ,=i

1
X; —X , r  / i ■ j

' 1 < 1 \ XV ~ |
(3.18.)

Minden jelenség mérése során fokozottan figyelni kell arra, hogy a válasz
tott mutatószám értéke csak a vizsgált jelenségtől függjön, ne zavarja más 
külső tényező. Ez az ádagos eltérés esetén nem teljesül, mivel bebizonyítható, 
hogy az egyedi adatok egy kitüntetett értéktől mért különbségeinek abszolút 
érték-összege csak akkor lesz minimális, ha a kitüntetett érték a médián, vagyis

n

^|x, -M e | —» min
i=i

Ebből következően az átlagos abszolút eltérés mutatóját csak a fenti össze
függés figyelembevételével alkalmazzuk.

A bárban az előző napi fogyasztásokról elmondható, hogy leg
nagyobb különbség két vendég fogyasztása között 
T = 225 € -  5 € = 220 € volt. Már korábban is érzékeltük, hogy 
a maximális fogyasztás extrém magas számlaértéket eredménye
zett, így célszerűbb a szóródást egy robusztusabb mutatószám
mal, pl. az interkvartilis terjedelemmel mérni:

TQ = J 2 i - Q i  = 55-23 = 32 €

tehát a fogyasztások középső 50%-a egy 32 € széles intervallum
ban szóródott.

3.4.2 Szórás és variancia
1—

A szóródás leggyakrabban alkalmazott mérőszáma a szórás. A. szórásnak 
nevezzük az átlagolandó értékek számtani átlagtól való eltérésének négyzetes 
átlagát, vagy -  más megfogalmazásban -  \fíiásMr?ttM cmtmlisjnommtum négyzet
gyökét. A statisztikai tanulmányokban leggyakrabban alkalmazott mutatószám, 
a szórás meghatározása a
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•/

(3.19.)

képlettel történik. Mivel tudjuk, hogy a számtani átlag rendelkezik a négyzetes 
minimum tulajdonsággal, így a szórás mérőszámában zavaró szisztematikus 
hatásra nem kell számítani.

A szórás négyzetét Ararianciának hívjuk. A variancia, noha önálló tarta
lommal nem bír, bizonyos gyakori statisztikai eljárások központi mutatószá
ma. Különösen fontos szerepet tölt be a variancia az empirikus eredmények és 
a valószínűség-eloszlások összekapcsolása során.

tcoíiw-t 'M. 
( V »  i = l

A variancia képlete:

E t a - x )2
----------- A (3.20.)

A variancia mérőszámának — mint láttuk — fontos alkotóeleme a korábban 
már bevezetett léltérés-négyzeTősszeg , (SS) kifejezés, amelynek átalakítása 
könnyen adódik

SS = E (-yi ~x )~ = S ' Í X? ~2x.x + .v2)
<=1 <=í

ff ff TI

= X! A “ 4 - -  25öttx +
;=1 i=l

n

----  1 ;/x2 =

2 —2
■

ebből következően a szórásnégyzet (variancia) más alakban

I - , 2
a 2 = — —

\
—2 —2 —2 — x  — xq —x

(3.21.)

tehát a variancia a négyzetes átlag négyzetének és a számtani átlag négyzetének 
a különbsége.. A (3.21.) azonosságot a variancia átlagfelbontá.fának is nevezzük.

^  teMl /Lf ̂
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A variancia minimális értéke (amennyiben valamennyi adat egyenlő egy
mással, ebből következően az átlaggal is) nulla. Egyszerűen bebizonyítható26, 
hogy a maximális érték: (« —l)x 2. Ezek alapján a szórás határai:

0 (3.22.)

Az eltérés-négyzetösszeg invariáns az egyes értékek konstanssal (a ) való 
additív eltolására, ugyanakkor érzékeny az értékek konstanssal (b ) való szor
zására. Ezt a következő módon láthatjuk be.

x, = a + bxi

Áóh = '^ ( a  + bxl - ( a  + bx)) = ^ b2(x, - x f  =b2SSx
i=1 1=1

Az említett transzformálhatóság a szórás esetében az alábbi formát ölti:

(3.24.)

A változó transzformációjának van egy igen érdekes, és a következtetéses 
statisztikában széles körűen használt változata, amelyre még többször fogunk 
hivatkozni. Legyen a szokásos módon lineárisan transzformált változó 
(x ; =a + bxi ) esetén

a  a

vagyis

3? , 1 xt ~3? , ,  oc;Nx, =---- + —x, =--------  (3.25.)
a  a  a

Az új, ún. standardizált változóra, a fentiek alapján belátható, hogy

a  a
C- —— <y = 1

a

26 Lásd: HAJDÚ et al.[1994-95]
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Eszerint, amennyiben az ismérvértékek mindegyikéből kivonjuk a számtani 
átlagot, és a különbséget osztjuk a szórással, akkor olyan standardizált változót 
kapunk, melynek jellemző tulajdonsága, hogy átlaga zérus, szórása pedig 1.

A spórás -  a terjedelem és az átlagos eltérés mutatókhoz hasonlóan -  az ere
deti változók mértékegységben, fejezhető ki. Sok esetben azonban szükség lehet 
arra, hogy a mértékegységtől (és/vagy nagyságrendektől) elvonatkoztassunk, 
és ezáltal könnyen összehasonlíthassunk különféle mértékegységekben mért 
jelenségeket, illetve azok szóródását. A mértékegységtől független, relatív jel
legű szóródási mutatót, az ún. relatív szórást]nyerjük, ha a szórást a számtani 
átlag százalékában mérjük (feltéve, hogy az átlag nem nulla!)

A relatív szórás: t\Sz,i-m_. í/  - o l .I '

A (3.22.) képlet alapján a relatív szórás határai:

(3.26.)

%

(3.27.)

Tehát ne lepődjünk meg azon, ha a relatív szórás mutatója 1-nél nagyobb 
érték lesz; ez heterogén változóértékekre utal!

A statisztikai elemzések során gyakran használatos az ún. korrigált szórás I 
mutatója, amelynek leggyakoribb alkalmazási területe a következtetéses statisz- 
tika. A korrigált szórás kiszámításának képlete

E t a  ~XT
s = í Ij^ -

n — l
(3.28.)

Könnyen beláthatóan a korrigált szórás némiképpen meghaladja (felülről 
közelíti) a szórást, ám különbségük nagy elemszám esetén elenyésző. A korri
gált szórás számításának jelentőségét az adja, hogy a legöbb statisztikai prog
ramcsomag alapértelmezésként ezt számszerűsíti.

A wellnes-hotel bárjában kiszámlázott fogyasztások szóródását 
jellemző leggyakoribb mutatószámok:

_ (43-4 0 )2 + (28 -40 )2 + ... + (66 -40 )2 _ 91966 
120 ~  120 

a  = 21,1 s = 27,8 V = 0,69

766,6
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Átlagosan tehát 27,7 €-val, vagyis 69%-kal térnek el a fogyasztá
sok az átlagos, 40 €-s fogyasztástól.

3.5 Statisztika i alapm űveletek Excelben

Tankönyvünkben nem tekintettük célnak, hogy minden részletre kiterjedő 
MS Excel kézikönyvet készítsünk, sőt még azt sem, hogy a táblázatkezelő 
program adta valamennyi statisztikai módszertani lehetőséget bemutassuk.27 
Ugyanakkor úgy gondoltuk, hogy a XXI. században a tömegjelenségek vizsgá
latának tudományát, tehát a statisztikát nem szabad anélkül oktatni, hogy leg
alább támpontot ne adjunk az informatikával támogatott problémamegoldás
ban.

A Microsoft Office irodai alkalmazásai között szereplő MS Excel alapve
tően táblázatkezelő programcsomag, így a gyakran isméúődő, könnyen algoritmi
zálható, általában a mindössze matematikai alapműveleteket igénylő feladatok 
megoldására fejlesztették ki. Láthattuk, hogy az elemi statisztikai adatbázis 
könnyen beazonosítható egy Excel munkalapként: amennyiben az első sorban 
a változók megnevezését, az első oszlopban a megfigyelések azonosítóját tün
tetjük fel, úgy egy nxp nagyságú tipikus statisztikai adatbázis (lásd 2-2. ábra) 
megfeleltethető egy p+ 1 oszlopot és n+1 sort tartalmazó táblázat-részletnek. 
Az Excel beépített eljárásai egyébként ezt tekintik standard statisztikai adatbázis
nak, mint látni fogjuk mindenütt „megengedik”, hogy egy kijelölt adathalmaz 
első cellájában a változó megnevezése szerepeljen. Előbbiekből következően 
amennyiben mindössze egy ismérv (változó) különböző megfigyeléseit kíván
juk elemezni, úgy az Excelben mindez megfelel egy oszlopban egymás alá írt 
számsornak.

Az alapvető statisztikai számítások (lásd a korábbi alfejezetek) az Excelben 
kétféle módon hajthatók végre:

a a beépítettfiiggvénjek segítségével
B (korlátozott érvényességgel) az Eszközök menüpont Adatelemzés 

alpontjában található Eeíró statisztika modul alkalmazásával

Előbbi esetben a legfontosabb függvényeket, illetve ezek szintaxisát az 
alábbi táblázat tartalmazza:

27 Az Excel általános célú felhasználását tekintve ajánlható KO VALCSIK [2002] 
és HARVEY [2000], a statisztikai alkalmazások jó összefoglalója RAPPAI [2001].
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3-3. tábla: Statisztikai függvények az Excelben

Statisztikai 
számí

tás/jellemző

Képlete
(tankönyvben) Excel függvény28

Összegzés
(szummázás)

n
IÁi=1

=SZUM(száml;szám2;...)

Rangszám-
meghatározás R  xi e x1,x 2,. . . ,x n =SORSZÁM(száml;száml:szám»)

Maximum =MAX(száml;szám2;...)
Minimum =MIN (számi ;szám2,...)

(Számtani)
átlag

1 " 

n ,=i
=ÁTLAG (számi ;szám2;...)

Medián V)+XM
Me=  ^  J 

2
=MEDIÁN (számi ;szám2;...)

Módusz Mo =MÓDUSZ(száml;szám2;...)

Variancia t ( * .  ~ XY
a 2 ..- .............

n
=VARP(száml;szám2;...)

Szórás É ( x i ~x fi=1 =SZÓRÁSP(száml;szám2;...)
n

Korrigált szó
rás

Z(v ~x )~i=1 =SZÓRÁS(száml;szám2;...)
n — 1

A fenti táblázatban feltüntetett függvények mindegyikében a függvény ar
gumentuma az a mun kalap-rész, ahol az adathalmaz megtalálható (az első 
cella lehet a változó megnevezése). Érdemes megjegyezni -  mint korábban 
már említettük -  hogy a program alapértelmezése („SZÓRÁS” függvény) a 
korrigált szórás meghatározása, a tényleges szórás, illetve variancia némikép
pen módosított függvénynévvel érhető el.

A Leíró statisztika eljárás a korábban folyamatosan elemzett wellness hotel 
számlái esetében az alábbi képernyő-részletet eredményezné:

28 Magyar nyelvű Excel-ben.
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3-2. ábra: Excel leíró statisztika output a hotelbár fogyasztásokról

Érték
Várható érték 40,0
Standard hiba 2,5
Medián 35,0
Módusz 28,0
Szórás 27,8
Minta varianciája 773,1
Csúcsosság 16,4
Ferdeség 2,9
Tartomány 220,0
Minimum 5,0
Maximum 225,0
Összeg 4 800,0
Darabszám 120,0

A modul outputja gyakorlatilag valamennyi lényeges, korábban bemutatott 
mutatószámot tartalmaz. (Ügyeljünk rá, hogy a számtani átlag helyett -  hibá
san -  az Excel „várható értéket” ír!) Az output mutatói közül a későbbiekben 
foglalkozunk a „standard hiba”, a „csúcsosság”, és a „ferdeség” mutatójával. 
Az Excel „tartomány” néven hivatkozza a terjedelem mutatóját, mindezektől 
eltekintve a számítási eredmények érthetők.
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3.6 Gyakorló feladatok

3.1. Í. Egy autókereskedő cég egy adott típusú autóból egy adott héten (5 
munkanapon) az alábbi mennyiségeket értékesítette (db): 6; 10; 8; 15; 16. Jel
lemezze a tanult módszerekkel a heti forgalmat!

3.2. f. Egy Skoda márkakereskedő cég egy adott időszakban az alábbi áron 
értékesítette a Skoda Fabia típusú személygépkocsikat (ezer forint/gépkocsi):

3 022 3 100
3 200 2 300
3 000 2 840
2 275 3 370
1 500 1 700

Értékelje a tanult módszerekkel a cég értékesítési árait!

3.3. f. Egy adott időszakban egy autógumis cég GT Radial téli gumiból az 
alábbi áron értékesített (Ft/gumi):

8 890 13 330 11 599 17 290 8 200
7 843 14 874 9 799 14 990 12 999
9 999 19 530 10 999 14 899 10 757

13 600 16 290 12 679 24 999 24 325
10 695 22 010 11 067 19 995 22 770
15 899 20 398 13 499 25 200 26 994
12 299 21 636 15 999 27 499 29 994
12 090 20 429 12 090 14 990 8 450
13 609 21 638 13 299 25 990 14 990
14 799 10 499 15 493 11 400 16 990

Végezze el az alábbi elemi műveleteket:

0 számlálást, rangsorolást, összegzést;
3 középérték számítását;
0 az adatok különbözőségének számszerűsítését!
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3.4.f. Egy adott területen az elmúlt időszakban az alábbi árakon értékesí
tettek lakásokat (ezer Ft/m2) :

219 246 113 321
182 270 86 400
207 281 96 637
175 244 94 360
230 234 107 338
226 298 200 370
236 304 163 514
296 238 107 500
22.7 245 109 450

Elemezze a tanult módszerek segítségével a lakás-árakat reprezentáló adat
bázist!

3.5. f. Egy jól menő balatonparti fagylaltozóban augusztus 1-je és 20-a kö
zött értékesített napi fagylaltmennyiségek a következők (adag/nap):

12 302 16 370 14 311 13 320
13 217 12 231 16 245 13 869
12 111 12 341 17 564 17 323
11 239 12 100 12 679 21 234
14 797 13 010 12 856 20 000

Végezze el az alábbi elemi műveleteket:
H számlálást, rangsorolást, összegzést;
H középérték számítását;
■ az adatok szóródását mérje minél többféle mutatóval!

Ellenőrizze számításait az M S Excel segítségével (a fenti adatok felvitele 
után az Eszközök menüpont Adatelemzés alpontjában található Leíró statisz
tika modul alkalmazásával)!

3.6.f. A  következő adatok állnak rendelkezésre egy sportáruház napi bevé
telét illetőleg (E Ft/nap):

322 370 311 288 333 320
271 231 245 310 299 269
321 341 324 283 308 329
337 307 279 265 297 274
297 281 346 308 321 330

Elemezze a bevételi adatokat az MS Excel Leíró statisztika mo-
duljávall

H Számítsa ki az M S Excel-ben a fent tanult, m ég hiányzó m utató
kat!
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4 Az adatprezemtáció eszközei
A 2.5 fejezetben megismerkedtünk az egyedi (primer) statisztikai adatbá

zisokkal. Megállapítottuk, hogy az ilyen adatbázisokban az egyedekre vonat
kozó, általában elsődleges felmérés adatai szerepelnek, ugyanakkor láthattuk, 
hogy az ilyen adatbázisok sokszor túlságosan nagyok, az egyedekre vonatkozó 
információkkal sokszor „pazarlóan” bánunk. Gondoljunk például a népszám
lálás adataira! Nem valószínű, hogy célszerű lenne a 2001-es népszámlálás 
adatait elemi adatbázisban felsorolni (elvben ez lehetséges, egy kb. 10 millió 
sort és mintegy 100 oszlopot tartalmazó adatmátrixot kell elképzelnünk), ehe
lyett már részben feldolgozott adatokat publikál a KSH.

A statisztikai munka „tipikus” adatbázisaiban az egyedek már egy elsődle
ges összegzést követően szerepelnek, a valamennyi egyed esetében azonos 
közös ismérveket kihagyjuk az adatbázisból, a vizsgálatunk szempontjából 
lényegtelen változóktól eltekintünk. Az ilyen módon megadott adattáblák 
(táblázatok) soraiban továbbra is a megfigyelések szerepelnek, ám egy-egy 
megfigyelés nem feltétlenül jelent egy statisztikai egyedet. A megfigyelési egy
ségek lehetnek területi egységek, időpontok, emberek, vagy gazdasági esemé
nyek jól körülhatárolható köre, stb. A tipikus statisztikai adatbázisok tehát 
általában már bizonyos szempontból előkészítettek, feldolgozottak, adataik 
között mutatószámok, vagy aggregátumok szerepelnek.

A statisztikai elemzések szempontjából különös jelentőséggel bír, hogy az 
adatok milyen szempont szerint vannak felsorolva, vagyis mit tekintünk meg
figyelési egységnek. Ezen szempont alapján megkülönböztetünk időrendben 
felsorolt, ún. idősoros, valamint egy időpontból származó ún. keresztmet
szeti adatbázisokat. Fontos hangsúlyoznunk, hogy mind az idősoros, mind a 
keresztmetszeti adatbázis látszólag ugyanúgy néz ki: soraiban a megfigyelések, 
oszlopaiban a változók szerepelnek. A lényeges különbség a két adattábla 
között, hogy míg a keresztmetszeti adatbázisban a sorok sorrendje tetszőleges 
(felsorolhatom a megfigyeléseket névsor szerint, egy kitüntetett változó rang
sora alapján, vagy „össze.-vissza”), addig az idősoros adatbázisoknál a megfi
gyelések sorrendje kötött, követi az idő múlását.

A világ 250 legnagyobb cégének 2005. évi gazdálkodási adatait reprezentá
ló adatbázisából29 kiemeltük az első tíz vállalat legfőbb adatát (fontos megje
gyeznünk, hogy a rangsor a cégek árbevétele alapján készült):

29 Az adatok forrása az Ecostat.

69'



A STATISZTIKA-TUDOMÁNY ALAPVETŐ FOGALMAI ÉS SZÁMÍTÁSAI

4-1. tábla: A világ 10 legnagyobb árbevételt elérő cége 2005 -ben

# N é v
N e m 

z e t is é g
T e v é k e n y s é g

Á r b e v é t e l  
( M r d  U S D )

E r e d m é n y  
( M id  S D )

Ö s s z e s  
e s z k ö z é r t é k  
( M r d  U S D )

P ia c i  é r t é k  
( M r d  S D )

F o g l a lk o z 
t a t o t t a k  
( e z e r  fő)

1
E x x o n
M o b il

a m e r ik a i o la j-  é s  g áz g y á r tá s 32 8 .21 3 6 .1 3 2 0 8 .3 4 36 2 .53 8 3 .7 0

2
W a l-M a r t

S to re s
a m e r ik a i k is k e re sk e d e le m 3  ÍZ  43 11 .23 13 8 .17 188 .86 1 7 0 0 .0 0

3

R o y a l
D u tc h /

S h e ll
G ro u p

j h o l
la n d /  
b r it

o la j-  é s  g áz g y á r tá s 3 0 6 .7 3 2 S 3 1  - 2 1 6 .9 5 2 0 3 .5 2 1 1 2 0 0

4 B P b r it o la j-  é s  g áz g y á r tá s 2 4 9 .4 7 2 Z 6 3 2 0 6 .9 1 22 5 .93 1 0 2 .9 0

5
G e n e ra l
M o to rs

a m e r ik a i ta r tó s  fo g y . c ik k e k , gy . 1 9 2 .6 0 -1 0 .6 0 4 7 5 .2 8 11 .4 9 3 2 4 .0 0

6 C h e v ro n a m e r ik a i o la j-  é s  g áz g y á r tá s 18 4 .92 14 .1 0 124 .81 1 2 6 .8 0 5 9 .0 0

7 F o rd  M o to r a m er ik a i ta r tó s  fo g y . c ik k e k  g y . 1 7 8 .1 0 2 2 5 2 7 5 .9 6 15 .21 3 2 4 .9 0

8
D a im le r
C h ry s le r

n é m e t ta r tó s  fo g y . c ik k e k , g y . 1 7 7 .0 4 3 .3 6 2 4 5 .8 6 5 6 .4 5 3 8 4 .7 0

9
T o y o ta
M o to r

ja p án ta r tó s  fo g y . c ik k e k  gy . 173 .09 10 .9 3 2 2 7 .0 5 1 7 5 .5 4 2 6 5 .8 0

10
C o n o c o
P h illip s

a m e r ik a i o la j-  é s  g áz g y á r tá s 16Z 4 1 13 .6 2 1 0 7 .00 83 .9 9 3 5 .6 0

Az adatbázis keresztmetszeti, hiszen minden adat 2005-ből származik. A 
megfigyelések láthatóan nem az egyedek szintjén keletkeztek, hiszen pl. az 
árbevétel éves adata a kibocsátott számlák aggregálásával jött létre, vagy a 
foglalkoztatottak számát a dolgozók leszámlálásával kaptuk.

Az időrendben felsorolt, idősoros adatok egy adott egység (pl. nemzetgaz
daság, vállalat) különféle időponthoz vagy időtartamhoz kapcsoló változóinak 
értékei. Néhány fontos gazdasági indikátor Magyarországra vonatkozó értékét 
tartalmazza az alábbi táblázat.
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4-2. tábla: A magyar nemzetgazdaság jellemző adatai 1990-2004.

Év
Épített
lakások

(db)

Gazdaságilag 
aktív 

népesség 
(ezer fő)

Hazánkba 
érkező 

külföldiek 
(ezer fő)

Külföldre 
utazó 

magyarok 
(ezer fő)

Személy- 
gépkocsik 
száma (db)

[1990 43 771 5 108 37 632 13 596 1 944 553
1991 33 164 5 022 33 265 14 317 2 015 455
1992 25 807 4 876 33 491 12 803 2 058 334
1993 20 925 4 774 40 599 12 115 2 091 623
1994 20 947 4 541 39 836 14 374 2 176 922
1995 24 718 4 346 39 240 13 083 2 245 395
1996 28 257 4 279 39 833 12 064 2 264 165
1997 28 130 4 251 37 315 12 173 2 297 115
1998 20 323 4 263 33 624 12 317 2 218 010
1999 19 287 4 263 28 803 10 622 2 255 526
2000 21 583 4 349 31 141 11 065 2 364 706
2001 28 054 4 319 30 679 11 167 2 482 827
2002 31 511 4 296 31 739 12 966 2 629 526
2003 35 543 4 321 31 412 14 283 2 777 219
2004 43 913 4 352 36 635 17 558 2 828 433

Forrás: Ecostat

Meg kell említenünk a kétféle adatbázis kombinálásának lehetőségét is. Sok 
esetben, pl. háztartási jövedelem-vizsgálatok, gazdasági egységek gazdálkodá
sának elemzése, közvélemény-kutatás esetében az elemzéseket az ún. panel
adatok segíthetik, amelyek tulajdonképpen azonos sokaságra vonatkozó ke
resztmetszeti adatok rendszeres időközönkénti megfigyeléseiből tevődnek 
össze.

A nagy méretű adatbázisok használata a statisztikai elemző munkában az 
informatikai forradalom óta már nem okoz gondot. Ugyanakkor a túlságosan 
sok megfigyelést, nagyszámú egyedet, vagy időpontot tartalmazó adatbázisok 
bemutatása (prezentálása) a korábban tárgyalt formátumban, sokszor nem 
megoldható, vagy nem célszerű.

Az adatprezentáció nyilvánvalóan legegyszerűbb esete a statisztikai adatok 
egyszerű, lajstromos felsorolása. A felhasználó számára könnyebbé teszi a 
megértést, ha az adatbázist valamilyen szempont szerint rendezzük. Árnyal
hatjuk a sokaságról alkotott képet, ha a statisztikai adatokban rejlő informáci
ókat tömörítjük. Az információ-tömörítés egyszerű eszközei: a statisztikai 
sorok, statisztikai táblák és a grafikus ábrák. Ebben a fejezetben összefoglaljuk 
azokat a fontos és gyakran használt statisztikai módszereket, amelyek segítik
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az elemzőt a jelenség elsődleges megismerésében, továbbá általuk jól prezen
tálhatok a statisztikai sokaságokat jellemző adatok.

4.1 Összehasonlítás és csoportosítás

A nagy tömegben keletkező statisztikai adatok mindenképpen igénylik a 
rendszerezést, és olyan eljárások sorozatát, amelyek eredményeként közvetle
nül megérthetjük az adatokban rejlő legfőbb mondanivalót. Az alábbiakban 
két legfontosabb statisztikai műveletre hívjuk fel a figyelmet a csoportosításra 
és az összehasonlításra. A két művelet filozófiáját szemlélteti az alábbi ábra.

4-1. ábra: A statisztikai műveletek szemléltetése

A csoportosítás^ avagy osztályozás a statisztikai sokaságnak valamely is- 
mérv szerinti tagolása, rendszerezése. A csoportosítás lényegében azt is jelenti, 
hogy a statisztikai sokaságot minőségileg különböző részekre, csoportokra 
bontjuk, és így tanulmányozzuk szerkezetét, felépítését.

A csoportosítás a gyakorlatban úgy történik, hogy a csoportképző ismérv 
alapján az ismérv változatainak megfelelően a sokasáĝ  egyes tagjait a konkrét 
ismérvváltozatokhoz rendeljük._A csoportképző_ismérvek a sokaság lényeges 
tulajdonságait tükrözik, ezek alapján lehetőség nyílik a sokaságon (beKif az 
alapvető különbségek, eltérések feltárására^ elemzésére. A csoportosításhoz 
felhasznált csoportképző ismérv változatai sok esetben adottak (pl. nem, 
szakképzettség), más esetben gyakorlati és elméleti megfontolást igényel a 
sokféle egyedi tulajdonság tömörítése, a lényeges jegyek megragadása (pl. 
munkajelleg, kereset szerinti csoportosítás). Fontos szempont a csoportosítás 
során, hogy az adatok egyértelműen besorolhatik legyenek. Ez annyit jelent, hogy 
valamennyi egyed egy és csak egy csoportba kerülhet.

A gyakorta ismétlődő csoportosítások -  különösen minőségi ismérvek -  
esetén__a__  rendszeresen használt ismérvváltozatok felsorolását

72



AZ ADATPREZENTÁCIÓ ESZKÖZEI

^nmenídatúr^nak nevezzük. Ismert nomenklatúra pl. a Foglalkozások Egy
séges Osztályozási Rendszere ^FEOR), a Tevékenységek Egységes Ágazati 
Osztályozási Rendszere (TEAOR), vagy a termékjegyzék.

Egy statisztikai sokaság egyidejűleg több ismérv szerinti csoportosítását 
kombinatív csoportosításnak hívjuk. A kombinatív csoportosítás — igen 
gazdag információtartalma miatt -  fontos helyet foglal el a statisztika mód
szertanában.

Tekintsük az alábbi példát:
4-2. ábra: A 2002-ben megválasztott országgyűlési 

képviselők kombinatív csoportosítása

Természetesen további kombinatív csoportosítás is elképzelhető, azonban 
a csoportosítás során minden esetben vigyázni kell arra, hogy az eredmény 
áttekinthető legyen.

A statisztikai adatok feldolgozásának -  a csoportosítás mellett -  gyakorta 
alkalmazott másik elemi módszere az összehasonlítás. Az ossaeHa^üSBBá 
statisztikai adatok egymás mellé rendelését jelenti elemzési célból. Az összeha- 
sonlítá^sáTa. mindetmajM életünkben gyakran találkozunk, is  szinte senmiílyérí' 
megállapítást nem teszünk nélküle.

Gondoljunk arra, hogy szívesen és gyakran hasonlítjuk össze más országok 
polgárainak életkörülményét a miénkkel, ilyenkor az összehasonlítást, pl. az 1 
főrejutójövedelem  alapján végezhetjük el.

Ha tudjuk, hogy valamely országban, pl. az ádagos havi jövedelem 3 000 €, 
még nem mond sokat, ha nem ismerjük a napi kiadások mértékét és az árak
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színvonalát. Amennyiben korrektebb összehasonlításra van szükségünk, min
den olyan „zavaró” tényezőt ki kell küszöbölnünk, melyek torzíthatják az 
összemérést,

Összehasonlíthatónak tekintjük azokat az adatokat, amelyek csak olyan ténye
zők miatt térnek el egymástól, amelyeknek a szerepét éppen kutatjuk.

A statisztikai eljárások, módszerek minden eleménél, a legegyszerűbbektől 
a legbonyolultabbakig, találkozunk az összehasonlítás biztosításának alapvető 
követelményével. A statisztikai módszerekkel nyert információk csak környe
zetükben, időbeli változásukban vagy keresztmetszeti „elhelyezkedésükben” 
értékelhetők, és ezen megállapítások nem nélkülözhetik a „zavaró” hatásoktól 
történő elvonatkoztatást sem. Mindez egyszerűbben fogalmazva azt is jelenti, 
hogy minden összehasonlítás csak viszonylagosan értékelhető, az adatok jelen
tőségét az támasztja alá, hogy mihez mérjük, mihez viszonyítjuk őket. Más 
megfogalmazásban, csak azokat az adatokat szabad egymás mellé állítani, 
amelyek eleget tesznek az ö sszeh aso n líth a tó ság  követelményének.

Egy vállalat termelésének volumenét csak úgy hasonlíthatjuk össze a ko
rábbi termeléssel, ha a szervezeti struktúra, a termékszerkezet és az árak mó
dosító hatásait kiküszöböltük. Természetesen előfordulhat, hogy a termék- 
szerkezet változása miatti hatás a vizsgálat célpontja, ilyen esetben nem szűr
jük ki ezt a faktort.

Az időbeli összehasonlítások során gyakorta kell ellenőrizni azt, hogy nem 
történt-e módszertani változás a vizsgált mutatószámok képzésénél. Sokszor 
okoz nehézséget a nem egyenlő hosszúságú időtartam, valamint a külső ténye
zők által előidézett strukturális változás

Az összehasonlítás kérdéskörének jelentős irodalma van; ami részletesen 
foglalkozik azon teendőkkel, melyeket el kell végezni az összehasonlíthatóság 
érdekében. Általános eljárások nem adhatók meg, a vizsgalat jellege és szem
pontjai döntik el a konkrét lépések szükségességét.

Az összehasonlítás műveletével valamennyi ismérv esetében találkozunk, 
de a statisztikai elemzésekben általában az időbeli és térbeli összehasonlítások 
dominálnak. Az összehasonlítás műveletének két alapvető módja az összeha
sonlítandó adatokból történő hányados-, illetve különbség-képzés. A hányadossal 
relatív összehasonlítást végzünk, míg a különbség a statisztikai adatok abszolút 
értékelésében segít. A hányados, illetve különbség-képzés szinte minden ösz- 
szehasonlítás esetében párhuzamosan is elvégezhető, ugyanakkor a statisztikai 
konvenciók területi összehasonlításban inkább különbséget, időbeli összeha
sonlítás esetén inkább hányadost szoktak ajánlani.
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4.2 V iszonyszám ok

Az összehasonlítás legegyszerűbb numerikus eszközei a viszonyszámok, 
melyek a relatív összehasonlítás számszerűsítését szolgálják. Általános megfo
galmazás szerint a viszonyszám két egymással összefüggésben lévő statiszti
kai adat hányadosa. Képlettel:

r a
y = -  (4.i.)

L B —
ahol: V viszonyszám,

A a vizsgált adat,
B a viszonyítási alap.

A viszonyszám kifejezési formája többféle lehet:

■ együtthatós forma,
B százalékos, ezrelékes forma,
n képzett eg/ség.

A viszonyszámok különböző formái „végigkísérik” életünket. Statisztikai 
előtanulmányok nélkül is tudjuk, hogy pl. ha valaki másfélszer ennyit keres, 
mint mi, akkor a fizetése a miénk 1,5-szerese, vagyis 150%-a. Az előbbi a 
viszonyszám együtthatós, az utóbbi százalékos formája. Általános iskolás ko
runk óta tudjuk, hogy hazánk népsűrűsége mintegy 110 fő/km2, csak azt nem 
tudtuk, hogy ez egy viszonyszám, melynek kifejezési formája képzett egység.

A viszonyszámok legfontosabb fajtái:

B intenzitás],
■ megoszlási,
H koordinációs.
® dinamikus viszonyszám.

Az intenzitás] yiszonyszánr általában különböző,, de egymással kapcso- 
latban álló statisztikai adatok hányadosa, ilyen volt az előbb említett, népsűrű
ség, melynek meghatározása során Magyarország lakosságát (kb. 10 millió fő) 
osztottuk az ország területével (kb. 93 km2). Könnyen belátható, hogy a két 
adat kapcsolatban áll egymással, hiszen egy ország területének nagysága -  
általában -  determinálja az élők számát (legalábbis a maximális számát!), ám 
eltérő típusú adatokról, különböző ismérvekről van szó a viszonyszám szám
lálójában és nevezőjében. Az intenzitási viszonyszámok felismerésének egyik 
kézenfekvő módja, hogy ezek sokszor képzett mértékegységekben keletkez
nek (pl. fő/km2, Ft/fő, €/vendégéjszaka).
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Megoszlási, illetve koordinációs viszonyszámokat a sokaság csoporto
sítását követően számíthatunk. Az előbbiek egy részsokaságot hasonlítanak az 
egészhez, az utóbbiak két tészsokságot viszonyítanak egymáshoz. A megosz
lási viszonyszámokkal sem most találkozunk életünkben először, gondoljunk 
arra, hogy hányszor olvastuk, hallottuk, hogy a Parlamentben a kormánypárt
ok az összes szavazat 55%-ával rendelkeznek (megoszlási viszonyszám).

A dinamikus viszonyszámok az időbeli összehasonlítások eszköze^ 
széleskörben alkalmazott elemzési eszközök. Számos olyan gazdasági jelző
szám (indikátor), mellyel nap-nap után találkozunk ilyen dinamikus viszony
szám (pl. „a bruttó bérek egy év alatt 10%-kal nőttek”).

A következő részben példákat láthatunk a leggyakrabban alkalmazott vi
szonyszámokra is.

4 3  Statisztikai sorok3 grafikus ábrák

A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében csoportosított adataink álta
lában statisztikai sorokba, illetve táblákba rendezettek, illetve grafikus ábrákon 
megjelenítettek.[StaHszdkaTsöiliak nevezzük a statisztikai adatok valamilyen 
szempont szerinti felsorolását.

A statisztikai sorok lehetnek:

a statisztikai sorban szereplő ismérvek fajtája szerint: 

a küfonMspJajtígúy$ak> sofgb(\
" azonos fa jtá jú éiTrnletL minőségi, mennyisig es időbeli sorolni

az elvégezhető műveletek szerint:
0 összehasonlító,
a csoportosító sorpk.

Az összehasonlító és csoportosító megtóilönböztetésnek csak az azonos 
fajtájú ismérveket tartalmazó sorok .esetén van értelme. Az azonos fajtájú 
adatokból képzett statisztikai sor a statisztikai adatoknak az ismérvváltozatok
hoz (változó-értékekhez) való hozzárendelése (illetve leíró sorok esetén külön
féle adatok egymáshoz rendelése), tehát az eljárás megfelel a függvény
fogalom általános értelmezésének.
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A grafikus ábra30 az elemzések és közlések fontos eszköze. A grafikus áb
rák felhívják a figyelmet a statisztikai adatok által reprezentált jelenségek fő 
vonásaira, a főbb arányokra, tendenciákra, összefüggésekre. A statisztikai 
munka különböző fázisaiban fontos szerepet töltenek be a grafikus ábrák. Az 
ábrázolás célja lehet a jelenségek kapcsolatait, okait kereső vagy leíró célú 
alkalmazás, döntés-előkészítés alátámasztása, közlés és a statisztikai munka 
belső eszközeként történő alkalmazás.

A gyakorlatban alapvetően két fő ábratípust különböztethetünk meg: a 
munkaábrát és a közlési ábrát. A grafikus ábrákat többféle szempont szerint 
csoportosíthatjuk. Egy -  a mindennapi gyakorlatot szem előtt tartó -  csopor
tosítást az alábbiakban foglalunk össze.

Egyszerűbb statisztikai ábrák (diagramok):

a oszlop-,
■ vonal-,
Q kör-,
a szalag-,
■ XY, vagy pontdiagram.

Összetett (kifejezetten statisztikai műveletek eredményeként keletkező) diag
ramok:

Gyakorisági sorok elemzésére szolgáló ábrák:

0 hisztogram,
■ poligon,
■ ogiva;
B leveles ág, 
a Box-plot,
■ Lorenz-görbe,
■ dendogram.

Alapvetően szemléltetést szolgáló ábrák:

■ piktogram,
B kartogram.

Az egyes diagramokat a továbbiakban az adott probléma tárgyalása során 
mutatjuk be. Nem foglalkozunk az alapvetően szemléltetést szolgáló ábrákkal,

30 A  grafikus ábrázolás eszközeinek tárgyalása során nagymértékben támaszkod
tunk HUNYADI [2002] tanulmányára.
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apiktograrm.nal és kartogrammal. Itt csupán megemlítjük a leveles ág ábrái, amely 
viszonylag kis elemszám esetén alkalmazható, és a sokaság elemeinek a vizs
gált ismérv szerinti felsorolását tartalmazza, megfelelő elrendezésben (például 
az ismérvértékek első számjegyét, helyiértékét kiemelve csoportosítja az ada
tokat). Itt most csak említést teszünk a dendogramról is, amely egy fontos több
változós statisztikai módszer, a klaszteranalízis alapvető ábrája.

A következőkben a különböző statisztikai sorokat mutatjuk be, megemlít
ve azt, vagy azokat a tipikus grafikus ábrákat, amelyek az adott sor szemlélte
tését a legjobban segítik.

4.3.1 Leíró sor

A leíró sor különféle fajtájú, akár más mértékegységű statisztikai .adatok 
felsorolása. Az_adatokat összeköti^ hogy azok egy meghatározott sokaság kü
lönféle szempontú megközelítését adják.

Tekintsünk egy példát leíró sorra!
4-3. tábla: A magyarországi bölcsődék fontosabb adatai 2004-ben

Megnevezés 2004
Intézmények, db 527
Férőhelyek, db 23 911
Száz bölcsődés-korúra jutó férőhely 8,4
Beiratkozott gyermekek, fő 30 333
Férőhely-kihasználtság31, % 86,5

A leíró sorok szemléltetésére nincs ajánlott grafikus ábra, az elemző felada
ta olyan grafikai megjelenítés kiválasztása, amely segítheti a megértést, szemlél
tetést.

A leíró sorok statisztikai elemzéséhez közvetlen segítséget adnak az inten- 
zitási viszonyszámok. Az intenzitási viszonyszám két, általában különböző, 
de egymással kapcsolatban álló statisztikai adat hányadosa. Az intenzitási vi
szonyszámokat több szempont szerint tipizálhatjuk.

Az intenzitási viszonyszámok lehetnek:

B eltérő mértékegységűek -  például a 4-3. táblában a 100 bölcsődés- 
korúra jutó férőhely (8,4 db/fő); vagy -  mint már említettük -  
Magyarország népsűrűsége 2005. január 1-jén 108,5 fő/km2;

31 A  gondozott gyermekek napi átlagos száma a férőhelyek százalékában.
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a azonos mértékegységűek -  például 2003-ban Magyarországon 
10 000 lakosra 93 élveszületés jutott, azaz a születési arányszám
9,3 %o.

M egkülönböztethetünk továbbá:

□ egyenes intenzitási viszonyszámot — például 2004-ben 100 000 
lakosra ádagosan 55 háziorvos jutott Dél-Dunántúlon, ugyanak
kor

a fordított intenzitási viszonyszámot — 2004-ben Dél-
Dunántúlon egy háziorvosra 1820 páciens jutott.

A statisztikában bevett konvenciók szerint egy intenzitási viszonyszámot 
egyenesnek tartunk, ha a vizsgálat végzője (vagy ha úgy tetszik, a „közvéleke
dés”) a viszonyszám értékének növekedését tartja kívánatosnak, illetve fordított 
a viszonyszám, ha a csökkenés lenne számunkra kedvező. (Előző példánkban 
az egészségügyi ellátás javulását mutatná, ha a 100 000 lakosra jutó háziorvos
ok száma 55-ről, mondjuk 70-re emelkedne; ugyanebben az esetben az egy 
háziorvosra jutó páciensek száma kb. 1430-ra csökkenre, vagyis -  lévén ez 
fordított viszonyszám -  szintén a kívánatos irányba változna.)

Látható, hogy a viszonyszámok egyenes, illetve fordított intenzitási iszony
számra történő felosztása némileg szubjektív, és időben változhat. Például 
sokáig úgy gondoltuk, hogy az oktatás minőségét növeli, ha egy általános isko
lás pedagógusra egyre kevesebb iskolás gyerek jut (fordított intenzitási vi
szonyszám), ám bizonyos helyeken ez az arányszám olyan alacsony értéket ért 
el, hogy most már inkább a viszonyszám növelése a cél, hiszen különben be
zárják az iskolát!

Más szempontok szerint (ha a sokaság részsokaságokra is bon diató) az in
tenzitási viszonyszám lehet

■ nyers, vagy
0 tisztított.

A nyers viszonvszám egv statisztikai..adatot.eev. teljes sokasághoz viszo- 
nyít (A/B) , míg a tisztított intenzitási viszonvszám esetén a viszonyítás 

alapja csak egy részsokaság ( A/b ahol Ae B ) . A nyers és a tisztított viszony
szám között közveden kapcsolatot találunk a részsokaságnak a teljes sokaság
hoz viszonyított arányát kifejező megoszlási viszonyszámmal (b/B). Asz ösz- 
szefüggést az alábbi módon írhatjuk le:

A
B

_ A b 
~ b B

(4.2.)
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A 4-3. tábla adataiból nyerhető fontosabb intenzitási viszonyszámok az 
alábbiak:

4-4. tábla: Néháoy fontosabb intenzitási viszonyszám

M egn evezés 2004 “j
1 intézményre jutó gyermekek száma 58
1 férőhelyre jutó gyermekek száma 1,3
1 gyermekre jutó férőhelyek száma 0,8
1 intézményre jutó férőhelyek száma 45

Az egyes mutatószámokat az alábbi módon számítottuk ki:

30 333 
527

= 58 gyermek/intézmény;

30 333 
23 911

= 1,3 gyermek/férőhely

fordított intenzitási viszonyszámok; és

23 911
30 333

= 0,8 férőhely/gyermek

egyenes intenzitási viszonyszám.

A nyers és tisztított intenzitási viszonyszám bemutatására vegyük a „klasz- 
szikus” születési arány számokat tartalmazó példát:

4-5. tábla: A születésekre vonatkozó fontosabb adatok 2003-ban

M egn ev ezés É rték ek
Teljes népesség (ezer fő) 10 142
15-49 éves női népesség (ezer fő) 2 514
Születések száma 94 647

Fonás: Demográfiai Évkönyv, 2003.

A nyers születési arányszám:

94 647 
10142000

9,3%o

Az arányszám nyilván „torzít”, „alábecsüli” a viszonyszámot, hiszen a né
pesség egy jelentős része (férfiak, nem szülőképes korban levő nők) értelem-
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szerűen nem szülhetett az adott időszakban. Mivel a születések száma közvet
lenül csak a szülőképes korú női népesség (15-49 éves női népesség) számától 
függ, indokolt tisztított születési arányszámot is számítani, ekkor ehhez a vi
szonyítási alaphoz rendeljük a születések számát:

94 647 
2514000

= 37,6%o

Kiszámítható a szülőképes korú női népesség aránya a teljes népességhez 
képest, ami 24,8%. Felhasználva ezt a mutatószámot az intenzitási viszony
számok közötti összefüggés:

94 647 94 647 2 514000-------------= ------------ x -------------
10142000 2 514000 10142000

0,248
10 000 10 000

Az intenzitási viszonyszámok számítása a későbbiekben is gyakran előtér
be kerül, alapvetően két okból használjuk ezeket a statisztikai elemzésekben:

■ közvetlen összehasonlításra, illetve
■ önálló értelmet nyert, gyakran használt mutatószámként.

Az utóbbi alkalmazásra számtalan példát lehetne mondani: elégedjünk meg 
csali a már említett népsűrűség, termésátlag termelékenység vagy éppen az átlagbér 
kategóriákkal; melyekről már lehet, hogy elfelejtettük, de eredetileg intenzitási 
viszonyszámként keletkeztek.

\ 4.3.2 Területi sor j

A területi sorok valamely földrajzi jellegű ismérv, kategória (földrész, or
szág, régió, megye, település) alapján rendezve sorol fel releváns statisztikai 
adatokat. Általános képe:
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4-6. tábla: A területi sor sémája

Ismérwáltozatok Statisztikai adat

A A
A *2

A

A xm

Összesen
m

j=i

A fenti sémában a területi ismérv egyes váltózataihoz tartozó adatok ösz- 
szegzésének van tárgyi értelme, ezért szerepeltettük az összesen rovatot. A 
területi sor akkor tekinthető csoportosító somak (tehát értelmezhető az összesen 
kategória), ha _az ismérvváltozatok egy nagyobb területi egységet bontanak 
részterületekre.

Példaként tekintsük Magyarország lakosságának regionális meg
oszlását:

4=7. tábla: A népesség régiók szerinti megoszlása 2005. január 1-jén

Régió Népesség száma 
(ezer fő)

Közép-Magyarország 2 854
Közép-Dunán túl 1 110
Nyugat-Dunántúl 999
Dél-Dunántúl 971
Észak-Magyarország 1 262
Észak-Alföld 1 534
Dél-Alföld 1 347
Összesen 10 077

Forrás: Magyar régiók zsebkönyve 2005

A fenti területi sor egyben csoportosító sor, mivel az ország né
pességének régiók szerinti összetételét szemlélteti. Természete
sen a területi sor lehet összehasonlító jellegű is, a fenti esetben 
például néhány kiemelt régió népességének összehasonlítása ese
tén.
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A területi sorok ábrázolásának javasolt módszere lehet a sz a la g d ia g ra m , 
de az elemzés és a prezentáció elvégezhető kördiagram segítségével is.

4-3. ábra: Régiók szerinti népességmegoszlás

Népesség,ezer fő

A szalagdiagram jól szemlélteti, hogy Közép-Magyarország la
kosságszáma kiemelkedik az ország régiói közül, a többi régió 
népessége nagyjából azonosnak tekinthető.

Csoportosító sor esetén a már ismertetett grafikus ábrák mellett, számsze
rű információk segíthetik az elemző munkát. A leggyakrabban alkalmazott 
elemzési eszköz, ha kiszámítjuk a megoszlási viszonyszámot:

(4.3.)

A megoszlási viszonyszám a sokaság szerkezetének megismerését segíti  ̂
értelmezése viszonylag egyszerű, hiszen -  mint már említettük -  a részsoka
ságot viszonyítjuk az egészhez.

Az ország népességének régiók szerinti megoszlását elemezhet
jük megoszlási viszonyszámokkal, ezeket tartalmazza az alábbi 
tábla (eredeti adatok a 4-7. táblában):
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4-8. tábla: A népesség régió szerinti megoszlása

Régió Népesség 
megoszlása (%)

Közép-Magyarország 28,32
Közép-Dunántúl 11,02
Nyugat-Dunántúl 9,91
Dél-Dunántúl 9,64
Eszak-Magyarország 12,52
Észak-Alföld 15,22
Dél-Alföld 13,37
Összesen 100,00

A fenti adatok jól szemléltetik a sokaság (az ország népessége 
2006. január 1-jén) szerkezetét, struktúráját. Látjuk, például, hogy 
a dél-dunántúli régió népessége csupán 9,64%-a az ország népes
ségének, ezzel a legkisebb népesség-számú régió; ugyanakkor 
Közép-Magyarország, ahol Budapest is található a sokaság 
28,32%-át „fedi le”.

Az egyes részsokaságok egymáshoz való viszonyát a koordinációs vi- 
szonyszám számszerűsíti:

, X  : 

. **
(4.4.)

Ennél a viszonyszámnál „értelmetlen” a százalékos forma, ezért az együtt
hatós formát 10-nek valamely hatványával szokták megszorozni.

Példánkban összehasonlíthatjuk Dél-Dunántúl és Közép-
1110

Dunántúl népességét az alábbi módon: — — X100 = 114 , azaz

100 fő dél-dunántúli lakosra 114 fő közép-dunántúli lakos jut.

A koordinációs viszonyszám különös hangsúlyt kap a demográfiai vizsgála
tokban, például a nemek szerinti elemzésekben.

 ̂4.3.3 Minőségi sor

A minőségi sorok egy minőségi ismérv változatai alapján rendszerezve 
sorolják fel a.sokaság egyedeit. Általánosságban
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4-9. tábla: A minőségi sor sémája

Israérwáltozatok Statisztikai adat 
(gyakoriság)

A f
A k
*

A fj
\

A L
Összesen n = ílf jj~ i

A fenti sémában a minőségi ismérvnek m válto2 ata van, a gyakoriságok ( f -  
a frekvencia szóból) az egyes ismérvváltozatok előfordulását jelölik, és össze
gük -  értelemszerűen -  megegyezik a vizsgált sokaság elemszámával («-nel). 
Láthatóan a minőségi sorban található statisztikai adatok számlálás útján ke
letkeznek, vagyis az egyedi adatbázisból kiválasztjuk és leszámláljuk az azonos 
ismérvértékkel rendelkező egyedeket.

Tekintsünk egy példát!
4-10. tábla: A családok összetétele 2001. február 1-jén

Családtípus Családok száma
Párkapcsolat gyermek nélkül 972 436
Párkapcsolat gyermek(ek)kel 1 424 357
Apa gyermek(ek)kel 58 428
Anya gyermek(ek)kel 413 473
Összesein 2 868 694

A minőségi sorok nagyon gyakran csoportosító sorok, de természetesen ennél 
a sornál is elképzelhető az összehasonlító jelleg, ha az elemzőnek nincs szán
dékában egy magasabb aggregáltságú sokaság szerkezetének vizsgálata.

A minőségi ismérv alapján rendezett statisztikai sor ábrázolásának igen el
fogadott, népszerű módszere a kördiagram:
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4-4. ábra: A családok összetétele, 2001

A 4-4. ábra jól szemlélteti, hogy a családok mintegy fele gyer
mekkel rendelkező (házas)pár, valamint azt is, hogy hazánkban 
elenyésző számban található olyan család, melyben az apa egye
dül neveli gyermekét.

4.3.4 Mennyiségi sor

A\mennyiségi sofok fontos helyet foglalnak el a . statisztikai vizsgálatok
ban. Fontos tulajdonságuk, hogy az ismérvek változatai mennyiségi értékek, és 
ezért — mint a továbbiakban látni fogjuk — nagyon sokféle statisztikai módszer 
közül választhat az elemző a mennyiségi sorok elemzése kapcsán. Ezen tulaj
donságnak köszönhetően a mennyiségi sorok tulajdonképpen két olyan adat- 
sort Js,.taűalmaznak5 mellyel tovább tudunk számolni: az ismérv éűüekg^  
isméryyáltpzatokat (Kvantitatív válto^ő^ valamint az ismérvváltozatok ejőfordu- 
lási gyakoriságait.

A mennyiségi sorok általános formája:
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4-11. tábla: A mennyiségi sor sémája

I sm é rw á lto z a to k S ta tisz tik a i ad a t 
(g y ak o r iság )

*t f
x2 h
• \

XJ f j
• •

ír,

Ö sszesen II

Összehasonlító mennyiségi sor esetén (ez ritkán fordul elő!) természetesen az 
összegzés értelmét veszti.

Legyen példánk az alábbi!
4-12. tábla: A családok gyermekszám szerint 2001. február 1-jén

Gyermekszám Családok száma
0 972 436
1 984 815
2 697 994
3 165 406

4 és több 48 043
Összesen 2 868 694

Az ismérvértékek (ebben az esetben a gyermekszám) előfordulásának gya
korisága (a családok száma), a gyakoriságok miatt szokás ezt a statisztikai sort 
gyakorisági sornak is nevezni. Itt említjük meg, hogy az ismérvváltozatok 
gyakran intervallumban, osztály k ö z ö s e n  adottak, melyet ekkor osztályközös 
gyakorisági sornak nevezünk. A gyakorisági sorok részletesebb elemzését 
egy további fejezetben adjuk meg.

A diszkrét kvantitatív változót tartalmazó mennyiségi sorok ábrázolásának 
célszerű eszköze a pálcikadiagram:
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Az ábra rendkívül jól szemlélteti, hogy Magyarországon 2001- 
ben (egyébként napjainkban is!) gyakorlatilag ugyanannyi család 
volt gyermek nélkül, mint egy gyermekkel, és mindössze ezek tö
redékét képezik a három, vagy többgyerekes családtípusok.

A megoszlási és koordinációs viszonyszámok kiszámítását bemutató képle
tek a gyakorisági sorokban, az előzőekhez képest némi módosításra szorulnak, 
(csak emlékeztetőül: az egyes ismérvváltozatokhoz rendelt, az ismérvértékek 
előfordulásának gyakoriságát mérő, számértékeketf -fel jelöltük!). Nézzük ezek 
után a viszonyszámok formuláit!

A megoszlási viszomyszám:

A koordinációs viszomyszám:

(4.6.)

A megoszlási, illetve koordinációs viszonyszámok számítását a gyakorisági 
sorok esetén két korábbi példával is illusztráljuk. A családtípus szerinti össze
tételt vizsgálhatjuk az alábbi módon:
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4-13. tábla: A családok összetétele

Családtípus Családok
száma

Családok meg
oszlása (%)

Párkapcsolat gyermek nélkül 972 436 33,90
Párkapcsolat gyermek(ek)kel 1 424 357 49,65
Apa gyermek(ek)kel 58 428 2,04
Anya gyermek(ek)kel 413 473 14,41
Összesen 2 868 694 100,00

Látható, hogy hazánkban a jellemző család-modell (49,65%) a 
gyermekes család (párkapcsolat), jelentős (14,41%) azonban az 
olyan családok aránya is, ahol a nő egyedül neveli gyermekét, 
gyermekeit.

A tábla adataiból kiolvasható, hogy mivel -— ----- = 1,01, ezért
58428

egy olyan családra, ahol az apa egyedül neveli gyermekét (gyer
mekeit) több, mint 7 olyan család jut, ahol az anya neveli egyedül 
a gyenneke(ke)t.

Hasonlóan képezhetők a viszonyszámok a korábban (lásd 4-12. tábla) már 
bemutatott, a családokat gyermekszám szempontjából csoportosító tábla ese
tén is:

4-14. tábla: A családok gyermekszánt szerinti szerkezete

Gyermekszám Családok
száma

Családok meg
oszlása (%)

0 972 436 33,93
1 984 815 34,27
2 697 994 24,36
3 165 406 5,77

4 és több 48 043 1,68
Összesen 2 868 694 100,00

Amint a táblából leolvashatjuk, hazánkban kiugróan magas 
(34,27%) az egygyermekes „család-modell” aránya, és elenyésző 
arányt, 5,77%-ot, képviselnek a háromgyermekes családok.

A koordinációs viszonyszám példájaként kiszámítottuk a gyer
mektelen családokra jutó három gyermekes családok számát. 100 
gyermektelen családra csupán 17 háromgyermekes család jut, 
ugyanis
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— ----XlOO = 17
972 436

A megoszlási viszonyszámok a mennyiségi (gyakorisági) sorok tipikus 
elemzési eszközei, erről bővebben a következő fejezetben lesz szó.

143.5 Idősor 1

Az idősorok általános sémáját viszonylag könnyű megadni, ám nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy az idősorok típusát alapvetően meghatározza a 
statisztikai sokaság jellege. Általánosságban az idősor a statisztikai adatok 
időbeli ismérvek alapján, történő rendezett felsorolása.

4-IS. tábla: Az idősor sémája

Ismérwáltozatok - idő (t) Statisztikai adat

h J i
h J 2

j

J i
• ■

tT J t

Az időbeli ismérv konvencionális jele (a latin tempus szóból eredően) t, a 
vizsgálat végső időpontját gyakran jelöljük T-vel. Amikor az idősort adatpre
zentációs céllal mutatjuk be (statisztikai sorként ábrázoljuk), akkor a fenti 
jelölésekkel élünk, ugyanakkor gyakran használjuk az egyes időbeli megfigyelé
sekhez tartozó értékek jelölésére a y t szimbólumot, ahol t = 1,2 ,...,T  .

A statisztikai sokság esetében már szóltunk arról, hogy az idő változó felfo
gása szen^ontjábóLb^^^ álló, illetve mozgó sokaságról. A mozgó
sokaságot tartam idősorral tudjuk szemléltetni. A tartam idősor sajátossága, 
hogy a statisztikai adatok a sokaság flow-jellegéből adódóan mindig időtar
tamhoz kötődnek. Habár az idősorok esetében az elsődleges célunk mindig az 
összehasonlítás, a tartam idősor esetében indokolt esetbén elképzelhető egy 
tágabb időszakra vonatkozóan az összegz?-L és így a sor lehet csoportosító.

A tartam idősort a magyarországi vízkitermelés adataival illuszt
ráljuk. (A vízkitermeléshez, és a jelenség természetéből adódóan, 
a vízfogyasztáshoz tartozik a felszíni és felszín alatti vízkészlet
ből származó víz is, amit ivóvíz-ellátási, ipari, öntözési vagy hű
tővízellátás céljából termelnek ki.)
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4-16. tábla: Vízkitermelés, vízfogyasztás Magyarországon 1992-2003-ig

Ev Vízkitermelés (millió m3)
1992 7 867
1993 7 675
1994 7 227
1995 6 971
1996 6 729
1997 6 618
1998 6 674
1999 6 220
2000 6 819
2001 6 870
2002 7 071
2003 7 040

Az idősor megmutatja, hogy a magyarországi vízkitermelés a 
vizsgált időszak elején folyamatosan csökkent, majd 2000-től is
mét növekedett. (Erőltetett ugyan, de elvileg képezhető a 4-16. 
táblában összegző rovat, ami megmutatná, hogy az 1992-2003-as 
időszakban (12 év alatt) az összes vízkitermelés mennyi volt. 
Ugyanakkor belátható, hogy esetünkben nem a csoportosítás a 
fő cél, hiszen nem azt kívánjuk megvizsgálni, hogy az említett 12 
év összes vízkitermelése hogyan tevődött össze a különböző 
évek termelési adataiból!)

A tartam idősor adatait ábrázolhatjuk vonaldiagram segítségével, azonban 
a sokaság jellege miatt (időtartamhoz kötődik a mozgó sokaság!) célszerűbb 
ábra, a hézaggal illesztett oszlopdiagram.
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4-6, ábra: Vízkitermelés Magyarországon, 1992-2003

Az álló sokaság (stock) adatait tartalmazó idősor az ún. állapot idősor. Az 
idősor jellemzője, hogy minden megfigyelt adata egy eszmei időponthoz tar
tozik, valamint ez a sor csak összehasonlító jellegű statisztikai sor lehet.

Nézzünk példát az állapot idősorra! A korábban már bemutatott 
indikátorok közül kiválasztottuk a személygépkocsi-állomány 
alakulását jellemző adatsort.
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4-1 7 . tábla: A személygépkocsi-állomány alakulása Magyarországon 1990-2004-ig

Év Személygépkocsik 
száma (db)

1990 1 944 553
1991 2 015 455
1992 2 058 334
1993 2 091 623
1994 2 176 922
1995 2 245 395
1996 2 264 165
1997 2 297 115
1998 2 218 010
1999 2 255 526
2000 2 364 706
2001 2 482 827
2002 2 629 526
2003 2 777 219
2004 2 828 433

Könnyen belátható, hogy az állapot idősor nem összegezhető, 
hiszen ez halmozódáshoz vezetne, hiszen egy autót, amelyet 
■2000-ben állítottak forgalomba, és 2004-ig folyamatosan használ
ták ötször is összegeznénk.

A állapot idősor szemléltetése eredményesen a vonaldiagrammal oldható 
meg. Az adatok az év végére vonatkoznak, de a kis lépték miatt ezt nem lehet 
és nem is célszerű láttatni.
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4-7. ábra: Személygépkocsi-állomány, 1990-2004

A pontok „összekötése” alkalmas egy tendencia kirajzolására. A 
személygépkocsi-állomány ábrán látható növekvő tendenciáját a 
90-es évek közepén bekövetkezett kismértékű visszaesés nem 
befolyásolta lényegesen.

Az idősorok elemzésének Jegygszerűbb eszköze a dinamikus viszony- 
szám. Mind állapot-, min tartamidősor elemzésére két, szemléletében eltérő, de 
egymást jól kiegészítő dinamikus viszonyszám terjedt el, az ún. bápisvis^onjss^ám 
és a láncvis%onys%ám. Mivel itt automatikusan adódik a többféle viszonyszám 
számításának gondolata, célszerű néhány előzetes megállapítást tenni. A vi
szonyítás alapját képező időpontot, vagy időszakot bázisidőszaknak, míg a 
viszonyítás tárgyának idejét tárgyidőszaknak nevezzük.

Á‘Jfa^sj2 szonyszám;esetében a bázisidőszak állandó,,legtöbbször egy ki- 
emelkedően fontos Hátúm (például a rendszerváltás éve, vagy egy évti
zed/ évszázad/évezred kezdő éve), iUetye az idősor kezdő időpontja (idősza
ka). A bázisviszonyszám képlete, ha az idősor kezdő értékét (első megfigye
lést) tekintjük bázisnak

J ls
S,:

-C C tO '

(4.7.)
r y <cfc

Ajfáncviszonyszám; kiszámítása-során. a viszonyítás alapja, a bázisidőszak 
mindig változó, a tárgyidőa2akotJli.egElőző időszak (időpont) adata. Képlete:
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L , = —  (4.8.)
» y > - 1

Közvetlenül adódnak a kétféle viszonyszám közötti összefüggések:
g  /

^  = “  j es Bt=Li -L2 -Li ..... (4-9.)
*4-1 ___________________ 7=1

Már a képletek áttanulmányozása során kiderül, hogy a bázisviszonyszám- 
ok a fejlődés (változás) relatív mérésére, míg a láncviszonyszamok a l&fISHSs 
(változás) ütemének s^áms-^erűsítésévt hivatottak.

Nézzük a -  korábban már tárgyalt -  személygépkocsi állomány 
adataiból számított dinamikus viszonyszámokat!

4-18. tábla: A személygépkocsi-állomány alakulása, 
illetve ennek dinamikus viszonyszámai

Év
Személy- 

gépkocsik szá
ma (db)

Bázis-
viszomyszám
(1990=100)

Láncviszony szám 
(előző év=100)

1990 1 944 553 100,00 —

1991 2 015 455 103,65 103,65
1992 2 058 334 105,85 102,13
1993 2 091 623 107,56 101,62
1994 2 176 922 111,95 104,08
1995 2 245 395 115,47 103,15
1996 2 264 165 116,44 100,84
1997 2 297 115 118,13 101,46
1998 2 218 010 114,06 96,56
1999 2 255 526 115,99 101,69
2000 2 364 706 121,61 104,84
2001 2 482 827 127,68 105,00
2002 2 629 526 135,23 105,91
2003 2 777 219 142,82 105,62
2004 2 828 433 145,45 101,84

A viszonyszámok alapján megállapíthatjuk, hogy a személygép
kocsi-állomány 2004-re 1,4545-szeresére, azaz 45,45%-kal nőtt 
1990-hez képest; a növekedés azonban eltérő ütemben valósult 
meg, voltak kisebb nagyobb növekedések, stagnálások és egy 
esetben (1998-ban) kismértékű visszaesés.
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A kétféle viszonyszám között az összefüggés kézenfekvő. Példá
ul az 1993. év bázisviszonyszáma:

1,0162 ■ 1,0213-1,0365 = 1,0756 -  107,56%

A bázisviszonyszámok alapján is meghatározható a változás 
2003-ről 2004-re:

145 45---- -— = 1 0184 = 101,84%
142,82

Természetesen a dinamikus viszonyszámokat is ábrázolhatjuk vonaldiag- 
ram segítségével.

4-8. ábra: A személygépkocsi-állomány alakulásának bázisviszomyszámai

A vonaldiagram alakja mindenben megegyezik az eredeti adatokból 
készítettel. Ez természetes, mivel a bázisviszonyszám számítása során az 
adatok abszolút értékben változtak ugyan, de a konstans értékkel való osztás 
eredményeként, a közöttük lévő arányok nem. Szintén ábrázolhatok grafiku
san a láncviszonyszámok:
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4-9. ábra: A személygépkocsi-állomány alakulásának láncviszonyszámai

A diagram alapján megállapíthatjuk, hogy a fejlődési ütem 1998- 
as erőteljes „visszaesése” után a növekedés ütemének stagnálá
sát, csökkenését tapasztaljuk az utolsó vizsgált években.

A jelenségek sokszor túlzott leegyszerűsítése, ha mindössze egy statisztikai 
ismérv (változó) szempontjából rendezzük az adatbázisokat. A több szempon
tú rendezés (csoportosítás) megjelenítésének eszköze a statisztikai tábla.

j 4.4 Statisztikai táblák;

Statisztikai táblának nevezzük a statisztikai sotok-összefiiij^pj e ndszetét 
A jelenségek vizsgálata a gyakorlatban megköveteli, hogy a sorokat ne csak 
egyedileg, hanem összefüggésükben is vizsgáljuk.

A statisztikai tábláknak fontos formai követelményei a cím, a forrás és a ma
gyarázó njóhegek feltüntetése. Fontos tartalmi követelmény a táblákkal szemben, 
a besorolhatóság és a teljes körűség. (A statisztikai csoportosítás ezen két alapvető 
kritériumáról korábban már szóltunk; a táblák esetében is igaz, hogy minden 
egyednek kell találni egy, de csak egy cellát, ahová a rá vonatkozó adat tarto
zik.)

A statisztikai tábla legalább két statisztikai sorból áll. Tipizálása alapvetően 
kétféle módon történhet:

■ dimenziószám (hány statisztikai sor, illetve ennek megfelelően 
hány ismérv található a táblában) ; a gyakorlatban általában két-, és 
háromdimenziós táblákat használnak,
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0 típus_ (összehasonlító és csoportosító sorok szerepeltetése a táb
lában); eszerint beszélhetünk egyszerű  ̂csoportosító és kombiná- 
ciós tábláról.

A továbbiakban -  vázlatosan -  bemutatjuk a különböző táblatípusokat.

Az egyszerű tábla csak összehasonlító sorokat tartalmaz, különösen fon- 
tos helyet foglalnak el ebben a táblatípusban a leíró és az állapot idősorok.

Legyen példánk az alábbi!
4-19. tábla: A magyarországi bölcsődék fontosabb adatai néhány évben

Megnevezés 1990 2000 2004
Intézmények (db) 1 003 532 527
Férőhelyek (db) 50 250 24 695 23 911
Száz bölcsődés-korúra jutó férőhely 13,7 8,7 8,4
Beiratkozott gyermekek (fő) 40 825 29 561 30 333
Férőhely-kihasználtság (%) 61,9 76,4 86,5

A statisztikai táblából közvetlenül kiolvasható a szociális gondo
zás, nevezetesen a bölcsőde-ellátottság helyzete és alakulása az 
adott években. Láthatjuk, hogy a bölcsődei férőhelyek a vizsgált 
időszakban drasztikusan csökkentek, miközben (valószínűleg 
éppen ezért) a férőhely kihasználtság folyamatosan növekedett.

Az egyszerű táblák elemzésének kézenfekvő eszkÖ2 e az intenzitási vi- 
szonyszám, hiszen a táblát alkotó leíró sorok alaposabb megismerésére is 
ezeket használtuk. Ugyanakkor az egyszerű táblákban, ahol több időpontból 
rendelkezünk azonos formájú leíró sorokkal, további elemzési lehetőségek is 
nyílnak. Kíváncsiak lehetünk arra is, hogy milyen mértékben módosult egy 
intenzitási viszonyszám nagysága két időpont között, valamint azt is megvizs
gálhatjuk, hogy melyek voltak a változás összetevői.

A statisztika módszertanában kitüntetett szerepet foglal el a jelenségek 
vizsgálata során az ún. komponensekre bontás, majd az összetevők szepa
rált (külön-külön) történő elemzése.

Intenzitási viszonyszámok esetén erre láttunk példát a nyers, illetve tisztí
tott viszonyszámok elkülönítése során; de ugyanerre példa egy időbeli válto
zást mérő dinamikus viszonyszám összetevőkre bontása is. Tekintsünk egy 
példát!
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Az alábbi táblában foglaltuk össze a szőlőtermelés néhány fonto
sabb adatát, ami példát ad az intenzitási és dinamikus viszony
számok együttes használatára.

4-20. tábla: A szőlőtermelés néhány fontosabb adata Magyarországon 2002-ben és 2004-
ben

Megnevezés 2002 2004 Változás %-ban 
(2002=100%) j

Betakarított termés (tonna) 501 499 788 610 157,25
Termőterület (ha) 82 846 93 217 112,52
Termésádag (kg/ha) 6 053 8 460 139,76

2004-ben a termésádagot az alábbi módon határoztuk meg 
(ügyelve a mértékegységekre):

788 610 /i----------X1000 = 8 460kg/ha .
93 217

A termésádag relatív változását kiszámídiatjuk a két intenzitási 
viszonyszám hányadosaként

8 460 
6 053

139,76%

de azonos eredményre jutunk, ha a két egymáshoz viszonyított 
statisztikai adat -  a termés és terület -  dinamikus viszonyszámait 
osztjuk el egymással

1 57
—-------= 1,3976 = 139,76%
1,12152

A következő, már nénmiképp összettettebb táblatípus a csoportosítójáb- 
la. Ennek jellemzője, hogy egy (értsd egy és csak egy!) ismérv szerinti csopor
tosítást is tartalmaz. Legyen példánk az alábbi:
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4-21. tábla: A családok gyermekszám szerinti összetétele két évben

Gyermekszám Családok száma
1970 2001

0 974 366 972 436
1 1 022 737 982 000
2 645 196 697 994
3 163 074 165 406

4 és több 85 539 48 043
Összesem 2 890 912 2 865 879

A fenti csoportosító táblában mennyiségi sorokat és összehason
lító idősorokat találunk. A táblában két mennyiségi sor (dara
bonként 5 ismérwáltozattal), és hat idősor32 van. Megállapíthat
juk a tábla dimenziószámát is. Mivel itt két ismérv szerint sorol
tuk fel az adatokat, a tábla dimemgós^áma kettő.

A kombinatív csoportosítást tartalmazó statisztikai táblákat kom binációs 
táblának nevezzük. Abban az esetben, ha a kombinációs táblában felsorolt 
adatok gyakoriságokat jelölnek, kontingencia tábláról beszélünk,

A korábbiakban -  a kombinatív csoportosítás kapcsán -  már megismer
kedtünk a 2002-ben megválasztott parlamenti képviselők párt és nem szerinti 
bontásával. Az alábbi tábla a képviselők kombinatív csoportosítást, tartalmazza.

4-22. tábla: Az országgyűlési képviselőinek megoszlása 
pártok és nemek szerint 2002-ben

Párt Nők Férfiak Összesem
1 FIDESZ-MDF 10 178 188
MSZP 23 155 178
SZDSZ 2 18 20
Összesem 35 351 386

A tábla kétdimenziós, mivel két ismérv szerinti statisztikai soro
kat tartalmaz. Mindkét irányban minőségi ismérvek szerepelnek.

A kombinációs táblába rendezett adatok ábrázolása (feltéve az alacsony 
dimenzió-számot) ún. térbeli oszlopdiagram, sztereogram segítségével törté
nik.

32 Az idősorok ez esetben mindössze két időpontot (1970 és 2001) tartalmaznak, 
ami nyilván kicsit erőltetett. Ugyanakkor a csoportosító táblák lényeges tulajdonságai 
jól nyomon követhetők a példán.
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4-10. ábra: Az országgyűlési képviselők megoszlása pártok és nemek szerint 2002-ben

További statisztikai tanulmányainkban fontos szerepet tölt be a kétdimen
ziós komtingencia tábla, amely, mint említettük, gyakoriságokat tartalmazó 
kombinációs tábla. Ezért érdemes már itt megadni a tábla általános sémáját.

4-23. tábla: A kétdimenziós kontingencia tábla általános sémája

>A”  is-
mérv

változatai

„B ”  ism érv változatai
Ö sszesen

B, b 2 ... B0

A f n f . . . . f n
A A f 22 . . . fia ^2

: • \ : j
As L fs2 . . . L

Ö sszesen 0 , o 2 ... o o n

ahol: n 2a  összes elemszám,
f n az „Á” ismérv első és a „B” ismérv első változatához rendelt 
gyakoriság (hasonlóan értelmezhetők a többi cella gyakoriságai!),
Áj az első sor (az A ismérv első változatához tartozó) gyakoriságá
nak összege,
()l az első oszlop (a B ismérv első változatához tartozó) gyakorisá
gának összege.
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Könnyen belátható az alábbi összefüggés:

Íl Ej L i, =^i +Á2 + ... + Á, =Oj + 0, + ... + 0 0 =n (4.10.)
a=1 b=1

Érdemes megjegyezni, hogy a fenti sor-, illetve az oszlop-összegeket pe
remgyakoriságoknak is nevezzük.

A kombinációs táblák szerkesztése során nagy körültekintéssel kell eljárni, 
mivel a sok ismérv szerint kombinált csoportosítás már könnyen az áttekint
hetőség rovására mehet.

A háromdimenziós kombinációs tábla még gyakori és elfogadott, azonban amint 
az alábbi példa is illusztrálja, a megértést itt is nehezíthet)i a többféle csopor- 
tosítási szempont.

4-24. tábla: A népesség kormegoszlása településtípusok és nemek 
szerint 2004. január 1-jén (ezer főben)

N ő F é rf i E g y ü t t

( é v ) B p . V á r o s K ö z s é g ö s s z . B p . V á ro s K ö z s é g ö s s z . B p . V á ro s
K ö z 
s é g

ö s s z .

-19 14 5 ,2 5 4 4 ,3 3 9 1 ,2 1 0 8 0 ,7 151 ,5 56 4 ,1 41 7 ,5 1 133 ,2 29 6 ,7 1 1 0 8 ,4 80 8 ,8 2  2 H 0
2 0 -29 13 9 ,3 3 8 4 ,2 2 2 7 ,4 7 5 1 ,0 13 5 ,4 3 9 5 ,5 25 1 ,8 78 2 ,8 27 4 ,7 7 7 9 ,8 4 7 9 ,2 1 533,8
3 0 -39 128 ,6 3 5 0 ,6 2 2 8 ,0 7 0 7 ,4 124,8 35 5 ,1 244 ,1 7 2 4 ,2 2 5 3 ,5 7 0 5 ,8 4 7 2 ,2 1 431,6
4 0 -49 106 ,1 3 5 1 ,8 2 3 3 ,3 69 1 ,2 92,7 3 2 1 ,0 24 7 ,2 6 6 1 ,0 198 ,9 6 7 2 ,8 4 8 0 ,5 1 352,3
5 0 -59 1 4 4 ,2 3 7 6 ,9 2 2 9 ,6 75 0 ,7 112,8 325 ,1 22 4 ,8 66 2 ,7 2 5 7 ,0 7 0 2 ,0 4 5 4 ,4 1 413 ,5
6 0 -6 9 112 ,6 2 9 0 ,8 2 0 1 ,3 60 4 ,7 79 ,1 2 1 5 ,9 148 ,3 4 4 3 ,4 191 ,7 5 0 6 ,7 3 4 9 ,6 1 048,2
70- 1 4 8 ,0 32 4 ,7 2 4 5 ,6 718 ,3 76 ,5 178 ,1 130 ,7 3 8 5 ,5 2 2 4 ,6 5 0 2 ,8 3 7 6 ,4 1 103,9
O ssz . 9 2 4 ,2 2  6 2 3 ,5 1 7 5 6 ,6 5  3 0 4 ,4 77 3 ,1 2  35 5 ,1 1 6 6 4 ,8 4  79 3 ,1 1 6 9 7 ,3 4  9 7 8 ,7 3 4 2 1 ,4 ■ 10  097,5

A statisztikai táblák a leggyakoribb adatprezentációs eszközök, segítségük
kel tömören tudjuk megjeleníteni a sokaság egészét. A statisztikai sorok, illetve 
táblák kiinduló adatbázisát adják a későbbiekben tárgyalandó statisztikai mód
szereknek, így korrekt összehasonlításuk a statisztikai elemző munka alapfelté
tele.
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4.5 Gyakorló feladatok

4.1. f, A KSH által kiadott „Magyar Statisztikai Zsebkönyv 2004” című ki
adványból tudjuk az alábbiakat:

2000-ben Magyarországon 21 500 új lakás épült, 15%-uk Budapesten. A 
vidéki városokban háromszor annyi új lakás épült, mint Budapesten. Az ösz- 
szes új lakás 30%-a 1-2 szobás, ezek köziül 2 500 darab községekben; 3 500 
darab vidéki városokban épült. 2004-ben, hazánkban kétszer annyi új lakás 
épült, mint 2000-ben; érdekes módon ezeken belül a kis (1-2 szobás), illetve 
nagy (3 és több szobás) lakások részaránya nem változott. 2004-ben mind a 
vidéki városokban, mind a községekben 19 ezer új lakás épült. A kis (1-2 szo
bás) lakások 40%-a községekben, 10%-a Budapesten épült.

H Foglalja egy statisztikai táblába a fenti információkat!
B Milyen típusú és hány dimenziós a tábla?
■ Hány százalékkal és milyen irányban változott az újonnan épített 

budapesti, nagy (3 és több szobás) lakások száma 2000-ről 2004- 
re?

4.2. f. Egy repüléssel foglalkozó kisvállalkozás 2005-ös évre vonatkozó né
hány adata:

Szállított összes utas szám (fő): 1800
Ebből nem fizető VIP utas (fő): 72

Összes árbevétel (M Ft) 189,0
Ebből teherszállításból származó (M Ft) 17,0

Számítson néhány nyers és tisztított intenzitási viszonyszám-párral megha
tározott hatékonyságmutatót. Mutassa ki a nyers és a tisztított intenzitási vi
szonyszámok közötti összefüggést!
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4.3.f. Házak építési költségéről készítettek tanulmányt nemzetközi szinten, 
melynek keretében 2.3 főváros jellemző házépítési költségeit ($/m2) sikerült 
összegyűjteni. Ezek a következők:

Város Ktsg. ($/m2)
| akarta 65
Dar Es Salaam 67
Karachi 87
Peking 90
Új-Delhi 94
Isztambul 110
Manila 148
Bangkok 156
Hong Kong 641
Szingapúr 749
Párizs 990
Tokió 2 604

Város Ktsg,, ($/m2)
Kingston 157
Bogotá 171
Johannesburg 192
Rio de Janeiro 214
Melbourne 383
Algír 500
Washington, D.C. 500
Madrid 510
London 560
Toronto 608
Szöul 617

a Milyen grafikus ábrák megfelelőek a fenti adatok ábrázolására? 
Miért?

n Készítse el az adatok pontdiagramját!
3 Jellemezze a házépítés költségeit a fővárosokban a fenti adatok 

segítségével!
a Van olyan adat a felsoroltak között, amely „kilóg”, szokatlannak 

tűnik? Ha igen, metyek ezek?

4.4.f. A számítástechnikai szoftver iparágban az illegalitás problémája ko
moly gondot okoz. Az ebből adódó bevételkiesés évről évre növekszik. Az 
Internet elterjedésével a probléma csak nőtt. 2004-ben a kalózkodásból szár
mazó veszteség világszinten 32,6 milliárd $ volt. Egy felmérés megmutatta, 
hogy a veszteségek hogy alakultak a világ különböző részein:

Régió Illegális szoftver 
értéke (Mrd $)

Kalóz-szoftverek 
aránya (%)

Eszak-Amerika 7,5 22%
EU 12,2 34%
Ázsia 7,9 53%
Afrika és Közel-Kelet 1,2 58%
Latin-Amerika 1,5 66%
Európa (nem EU) 2,3 61%
Globálisan 32,6 35%

Forrás: www.oecd.org
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3 Készítsen oszlopdiagramot az adatokból!
0 Melyik adatsor alkalmas a kördiagram készítésére? Miért?
0 Készítse el a megfelelő kördiagramot a fenti adatokból!
0 A teljes európai szoftverállomány hány százalékkal magasabb az 

észak-amerikainál?
■ Készítsen kördiagramot a teljes szoftverállomány regionális meg

oszlására is!

4.5. f. Szerkesszen olyan táblát -  anélkül, hogy adatokkal kitöltené 
amelybe Pécs lakosai csoportosíthatók a következő ismérvek alapján:

8 Kerület (Pécsett 3 kerület van)
0 Nemhez való tartozás
a Rendelkezik-e ADSL kapcsolattal

Nevezze meg a tábla típusát, dimenziószámát, a táblában szereplő sorok 
típusát és a sorok számát!

4.6. f. A 2004/05-ös tanévben Magyarország 69 felsőoktatási intézményébe 
421 520 hallgató iratkozott be, a hallgatók 53,5%-a nappali tagozatos volt. 
Ugyanebben a tanévben, a magyar felsőoktatásban 23 787 oktató dolgozott, a 
számuk alig valamivel (914 fővel) haladta meg az oktatók 2000/01-es tanévbe
li létszámát. Ismeretes, hogy a 2000/01-es tanév és 2004/05-ös tanév között, 
azaz 4 év alatt, a nappali tagozaton tanulók száma nem nőtt olyan ütemben, 
mint az egyéb (esti, levelező, távoktatási) tagozatokon tanuló hallgatók száma: 
az 1000 nappali tagozatos hallgatóra jutó egyéb tagozatos hallgató száma 4 év 
alatt 89 fővel nőtt. Sajnálatos, de az egy oktatóra jutó (összes) hallgató száma a 
vizsgált időszakban 23,85%-kal növekedett!

0 Hány nappali tagozatos hallgató jut 1 oktatóra a 2004/05-ös tan
évben?

a Hány százalékkal nőtt a hallgatók száma 4 év alatt?
a Milyen arányban voltak egyéb (nem nappali) tagozatos hallgatók a 

magyar felsőoktatásban a 2000/01-es tanévben?
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5 Empirikus eloszlások elemzése
P mennyiségi ismérvek nagy szerepet játszanak mind a statisztika gyakorla- 

-evékenységében, mmd módszertanában. Tudjuk, hogy a mennyiségi is
mérv változatai (a kvantitatív változó értékei) a mérési skáláknak megfelelve, 

rgrvallum-, vagy arányskálán keletkező adatok. Az ismérv értékei diszkrét 
agy folytonos változóból származtatott értékek lehetnek.

A mennyiségi ismérvek esetén az egyik legjellemzőbb tulajdonság, hogy az 
-mérwáltozatok száma (a különböző változóértékek száma) extrém nagy is 
ehet. Felmerül az igény az információk tömörítéséte. Ennek a tömörítésének az 
eszközei lehetnek a gyakorisági sorok, illetve annak származtatott változatai; 
3 2  információsűrítés korábban már megismert eszközei (középértékek, szóró
dási mutatók), továbbá a mennyiségi ismérv szerinti, ún. empirikus eloszlás alak- 
ára vonatkozó mutatószámok, ábrák.

Az információk tömörítésének kézenfekvő módszere a statisztikai adatok 
gyakorisági jwba történő rendezése.

A gyakorisági soroknak alapvetően három típusát különböztetjük meg. A 
gyakorisági _sorJehet_

3 egyszerű gyakorisági sor,
■ psztályközös gyakorisági sor, 
n osztályközéppel közelített gyakorisági sor.

A gyakorisági sor képzése látszólag egyszerű: az azonos ismérvváltozattal 
rendelkező egyedeket meg kell számolni, és az ismérvváltozatok mellett azok 
számosságát, gyakoriságát kell feltüntetni.

Példaként tekintsük a 3. fejezetben már megismert wellness- 
hotel bárjának adatait:
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5-1. tábla: A vásárlások egyszerű gyakorisági sora

Az egyes 
szám lák  

értéke (€)

Vás árlók  
szám a (fő)

5 2
6 1
7 2
8 1
9 2

10 4
11 1
12 1
13 2
14 4
15 2
16 3
17 2
19 1
20 2
23 1
24 2
25 2
26 1
27 2
28 7
29 2
30 1
32 2
33 2
34 2
35 7
38 3
39 1
40 1
41 1
42 2
43 3
44 3
45 1
46 1
47 3
48 2
49 1
50 1
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52 2
53 2
54 2
55 3
58 2
59 2
60 3
61 1
63 1
64 4
65 2
66 i
67 2
68 3
69 2
80 1

100 1
140 1
225 1

Összesen 120

A fenti egyszerű gyakorisági sor már tömörebb formában tartal
mazza az információkat, mint az adatok puszta felsorolása, azon
ban még így sem lehetünk elégedettek, mivel e jelenség fő voná
sainak megismerését mindez csali korlátozottan segíti. Vegyük 
észre, hogy még ebben az esetben is túl sok az ismérvváltozatok 
száma.

Szükség van tehát az ismérvváltozatok számának csökkentésére. Ennek 
egy járható útja, ha az eredeti változóértékek helyett a belőlük képzett interval- 
lumokat, ún. osztályokat alkalmazunk. Az osztályok alkalmazása közvetlenül 
adódik, ha folytonosak a változók. Az osztályközös gyakorisági sor képzé
sének sarkalatos pontja az osztályok meghatározása. Némely esetben a válto
zók jellege determinálja az alkalmazandó osztályok meghatározását, az életko
rokat például 10 éves intervallumokba szokás rendezni. Amennyiben nincs 
elegendő a priori információnk, valamilyen közelítő megoldást kell választani. 
Azonos hosszúságú osztályközök esetére sokféle osztályköz-meghatározási 
módot ismer az irodalom. A gyakorlatban elterjedt módszerek közül itt csu
pán kettőt említünk meg.

Az osztályközök hossza (h) meghatározható az alábbi módon:

| max 'Am n (5.i:
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ahol r az osztályközök száma és
(5.2.)

Az osztályközök számát meghatározhatjuk a tízes alapú logaritmus alkal
mazásával is:

r = 1 + 3,3lg(«) * (5.3.)

mely alapján az osztályközök hossza az előzőek szerint állapítható meg.

Természetesen a fenti módszerek automatikus alkalmazása nem garantálja 
egyértelműen a jó megoldást. Soha nem szabad szem elől téveszteni a vizsgált 
sokaság sajátosságait, ugyanis a szakmai ismeret, a szubjektív vélemények 
figyelembe vétele jobb eredményt hozhat, mint az algoritmusok mechanikus 
alkalmazása.

Az osztályközök hosszának meghatározása után az osztályközös gyako
risági sor az alábbi séma szerint képezhető:

5-2. tábla: Az osztályközös gyakorisági sor sémája

Ismérwáltozatok Gyakoriság
alsó felsőx1 -  X\ f
alsó felsőx2 - x J2 h

• •
alsó felsőxr - x 1; fr

Összesen n = Í L f j

ahol érvényesek az alábbi elméleti összefüggések:

*]“ =X%  = * m in  +j*h

Természetesen a korábban bemutatott egyértelmű besorolhatóság köve
telményének az osztályközös gyakorisági sornál is meg kell felelnünk, vagyis 
ha előfordulhat valamely osztóponttal megegyező érték, akkor az ismérvválto
zatok felsorolásakor egyértelműen jeleznünk kell, hogy az osztópont mely 
osztályba tartozik.

A wellness hotel esetében, a második módszert alkalmazva
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k = 1 + 3,3 lg(l 20) = 7,86 «  8

h = 225-5  
8

27,5

Ez a „hüvelykujj-szabály” a tapasztalt statisztikai elemző számára 
csak iránymutató. Példánk adatai alapján -  a fentiek figyelembe 
vétele mellett -  egy viszonylag torz osztályközös gyakorisági sor 
alakulna ki, hiszen a csoportosítás az alábbi lenne (a szükséges 
kerekítések után):

5 -3 . tábla: A wellness hotel bárjának napi forgalma osztályközös gyakorisági sorban

Számla 
értéke (€)

Vevők
száma

5 -3 2 50
3 3 -6 0 59
6 1 -8 7 8
88-115 1

116-142 1
143-170 0
171-197 0
198-225 1

Összesen 120

A „torzulást” nyilvánvalóan az okozza, hogy a bárban lezajlott 
vásárlások zöme a 80 € alatti tartományban található, így a „kiug
ró” értékek figyelembe vételével képzett osztályköz- 
meghatározás nem ad jól értelmezhető eredményt.

Célszerűbb „újragondolni” az osztályok hosszát, és ennek alap
ján a későbbi vizsgálatot jobban szolgáló csoportosítást létre
hozni:

113



A SOKASÁG LEÍRÁSA EGY VÁLTOZÓ ALAPJÁN

5-4. tábla: A wellness hotel bárjának napi forgalma osztályközös gyakorisági sorban

Számla 
értéke (€)

Vevők
száma

-1 5 22
16 -  25 13
2 6 -3 5 26
36 -  45 15
4 6 -5 5 17
56 — 65 15
6 6 -7 5 8
7 6 - 4

Összesen 120

Látható, hogy az osztályközös gyakorisági sorok esetén sokszor élünk az 
ún. nyitott osztályok alkalmazásának lehetőségével vagyis a legalsó, illetve a 
legfelső osztályt „nyitva hagyjuk”, ezáltal lehetővé téve a kiugró (extrém) értékek 
torzításmentes besorolását.

A gyakorisági sor alapvető ábrázolási módszere a hisztogram. 
Hisztogramnak nevezzük azt agrafikus ábrát, amely a derékszögű koordináta 
rendszerben hézag nélküIT oszlopdiagram segítségével mutatja be az osztály- 
közös gyakorisági sorokat.

5-1. ábra: A hotel bárjának forgalmát reprezentáló hisztogram
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A hisztogram oszlopainak területe arányos a gyakoriságokkal. Egyenlő 
hosszúságú osztályközök esetén az ábrázolás nem okoz gondot, mivel csupán 
az oszlopok magasságára kell figyelni, amit a gyakoriságok reprezentálnak.

Eltérő hosszúságú osztályközök esetén azonban a gyakoriságok függvé
nyében történő automatikus ábrázolás torzítana -  a hosszabb osztályköz az 
indokoltnál nagyobb súlyt kapna, sérülne a területarányosság elve - , ezért 
k orr igá ln i kell az eljárást. Mivel az oszlopok alapjainak megváltoztatására nincs 
mód, ezért a magasságokat, így a gyakoriságokat szokás korrigálni. Ekkor 
általában úgy járunk el, hogy a tipikus, a leggyakrabban előforduló osztályköz
höz viszonyítjuk az osztályközöket, és az így nyert arányszámokkal módosít
juk a magasságokat (gyakoriságokat). Tehát például a tipikusnál kétszer hosz- 
szabb osztályközökben a gyakoriságokat a korrekció során felezzük. Vég
eredményben az azonos hosszúságú osztályközre átszámított gyakoriságokat, 
mint magasságokat használjuk.

A hisztogram kiemelkedő szerepet tölt be a statisztikai elemző munkában, 
mivel alapot ad további megállapítások megfogalmazásához is. A hisztogram 
oszlopainak középpontjait összeköthetjük egyenes szakaszokkal, az így nyert 
poligon segítségével a nagyság szerinti eloszlásra hívhatjuk fel a figyelmet. 
Példánk adataiból a poligon:

5-2. ábra: A bár forgalmának eloszlását jellemző poligon

Az osztályközbe rendezett adatok elemzése, értékelése sok esetben nehéz
ségekbe ütközik, ami alapvetően az osztályközökkel magyarázható. Mivel két 
adatot (azok alsó és felső határát) nehéz kezelni, ezért helyettesíteni szokták 
őket átlagukkal, az osztályközepekkel. Ez a módszer használható a nagyvona
lú, gyors szemléltetéseknél, de fontos lehet a további számszerű információk 
kidolgozásánál is.
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Az osztályközéppel közelített gyakorisági sor példánk adataival: 
5-5. tábla: A forgalom, osztályközéppel közelített statisztikai sorral

Számla közelítő 
értéke (€)

Vevők
száma

10 22
20 13
30 26
40 15
50 17
60 15
70 8
80 4

Összesem 120

Az osztályközepek megállapítása során mindig a „kerek” adato
t t  használtuk fel, mivel esetünkben az alsó határok33 csupán az 
egyértelmű ̂ besorolást szolgálták. J g y  például a második osztálv- 

15 + 25
közép — ——  = 20, amit a további számításaink során használ

hatunk_az.osztályköz helyett. (Vegyük észre, hogy az osztálykö
zepek közelítő meghatározása során az első, illetve az utolsó nyi
tott osztályt ugyanolyan hosszúnak tételeztük fel, mint az őt kö
vető (második), illetve őt megelőző (utolsó előtti) osztályt!)

A gyakorisági sorokra vonatkozó fejtegetéseink során példaként egy olyan 
adathalmazzal foglalkoztunk, amely egyedi adatbázis (felvétel) eredményekép
pen képződött, vagyis a gyakorisági sorba rendezése legfőképpen a tömörítés 
célját szolgálta. Sokkal gyakoribb probléma, hogy valójában nem elsődleges 
felmérés eredményeképpen jutunk az adatainkhoz, hanem valamilyen máshol 
már publikált adatsort kívánunk elemezni. Ilyenkor a gyakorisági sor nem 
azért jelenti a vizsgálódásunk kiinduló adatbázisát, mert mi ezt szeretnénk, 
hanem mert csak ez áll rendelkezésre.

Ez utóbbi esetre tekintsük a következő, az APEH honlapján el
érthető34 mennyiségi sort:

33 Természetesen az egyértelmű besorolás biztosítása miatt sok esetben használ
hatjuk a nem kerek, például 9-re végződő felső határokat is.

34 Lásd www.apeh.hu.
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5-6. tábla: SzJA bevallások Magyarországon, 2.004-ben, jövedelemsávok szerint

Jövedelem (ezer Ft) Adózó (fő)
0 -  499 838 200

500 -  999 1 370 465
1 000 -  1 499 730 966
1 500 -  1 999 436 158
2 000 -  3 999 515 680
4 000- 278 385

Összesen 4 169 855

A személyi jövedelemadó (SzJA) bevallásokról az APEH-nak 
nyilvánvalóan van egyedi adatbázisa, ám ezt -  adatvédelmi 
okokból -  nyilván nem publikálhatja. „Szép” példáját mutatja a 
fenti mennyiségi sor annak a statisztikai alapelvnek, miszerint 
minden adatnak egyértelműen besorolhatónak kell lennie, ezért 
képeztek ilyen „sok kilencesre végződő” osztályokat. Ebből egy
értelmű, hogy pl. az 1 millió forint összjövedelemmel rendelkező 
adózó a harmadik osztályba tartozik.

A továbbiakban a mennyiségi sor elemzési eszköztárát mindvégig ezen az 
adathalmazon illusztráljuk.

5.2 Származtatott mennyiségi sorok

A gyakorisági sorok -  mint láttuk -  egyben csoportosító sorok. Az összegzés 
lehetőséget nyújt a megoszlási viszonyszámok használatára. A gyakorisá
gokból számított megoszlási viszonyszámokaty relatív gyakoriságoknak ne
vezzük.

Az APEH adatait tartalmazó példánk adatai segítségével képzett 
relatív gyakorisági sort35 tartalmazza az alábbi tábla:

P " '

35 A  relatív gyakoriságok kiszámítása a korábban, a megoszlási viszonyszámoknál 
bemutatott módon (lásd (4.5.) képlet) történik. A  táblában a relatív gyakoriságok 
„százalékos” értékei szerepelnek, természetesen a számítás „együtthatós” formát 
eredményez.
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5-7. tábla: Az adózók megoszlása jövedelem-kategóriák szerint

Jövedelem (ezer Ft) Adózó (%)
0 -  499 20,10

500 -  999 32,87
1 000 -  1 499 17,53
1 500 -  1 999 10,46
2 0 0 0 -3  999 12,37
4 000- 6,68

Összesen 100,00

Láthatjuk, hogy az adózók kb. 20%-ának jövedelme 2004-ben 
nem érte el az 500 ezer Ft-ot, ugyanakkor közel 7%-uknak jöve
delme 4 millió forint, vagy annál több.

A relatív gyakoriságok megkönnyítik az összehasonlítást, mivel a gyakori
ságok értékeit relativizálják.

A relatív gyakorisági sornak is elkészíthetjük a poligonját:
5-3. ábra: A relatív gyakoriságokból képzett poligon

A relatív gyakoriságokból képzett poligon fontos tulajdonsága, hogy a gör
be (törött vonal) alatti terület egységnyi. A relatív gyakorisági poligon tulaj
donképpen nem más, mint a matematikában, valószínűségelméletben megis
mert empirikus sűrűségfüggvény. Ha az osztályközöket tetszőlegesen kicsi
vé sűríthetjük és elegendő a rendelkezésre álló megfigyelés, a poligon egyre
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jobban kisimul, közelít egy folytonos görbéhez. Ezt a görbét gyakorisági gör
bének nevezzük. A gyakorisági görbe és a valószínűségelméletben ismert sűrű
ségfüggvény között a kapcsolat nyilvánvaló, különösen akkor, ha a relatív 
gyakoriságokat használjuk fel.

A mennyiségi sor ismérvértékeit, valamint az egyes ismérvértékek előfor
dulási gyakoriságait felhasználva állítható elő az értékösszeg-sor. Azléríékösz- 
szeg-sorl tartalmazza a mennyiségi ismérvváltozatokat (-értékeket), jdiszkrét 
számérféké~k7vagy osztályközök formájában, valamint az ezekhez rendelhető 
értékek összegét.

Abban az esetben, ha rendelkezünk az egyedi adatokkal, az értékösszeg-sor 
adatai két módon is előállíthatok:

az adott osztályközhöz tartozó egyedi adatok aggregálásával, 
az osztályközép felhasználásával, közelítő számítással

s =  f  Xj  J  j

alsó  , felső

x j  + X J

vagy egyszerűbben, ha elfogadjuk, hogy a j-edik osztályt az osz
tályközepével (.xv) jellemezzük; sy = f jXj

Példánkban, mivel nem ismertek az egyedi adatok, az értékösz- 
szeg-sor csak az utóbbi módon, közelítő számítással képezhető:

5-8. tábla: A közelítő értékösszeg-sor képzése

Jövedelem 
(ezer Ft)

Osztályközép
(eFt) Adózó (fő) Ertékösszeg

(MFt)
0 -  499 250 838 200 209 550

5 0 0 - 999 750 1 370 465 1 027 848
1 000 -  1 499 1 250 730 966 913 708
1 500 -  1 999 1 750 436 158 763 277
2 000 -  3 999 3 000 515 680 1 547 041
4 0 0 0 - 5 000 278 385 1 391 927
Összesen - 4 169 855 5 853 351

A 5-8. táblából közvetlenül leolvashatunk néhány fontos infor
mációt36. így például azok, akiknek jövedelme 2 és 4 millió forint 
között volt, összesen közelítőleg 1 547 milliárd Ft jövedelemhez

36 Ügyeljünk rá, hogy a jövedelem kategóriák mértékegysége ezer Ft, míg az érték
összegeké — a könnyebb ábrázolhatóság érdekében — millió Ft. így pl. az első osztály
ban 838 200 fő x  250 ezer Ft = 209 550 000 ezer Ft = 209 550 millió Ft.
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jutottak a 2004-es évben. Láthatjuk, hogy 2004-ben Magyaror
szágon az SzJA bevallást benyújtók összesen, közelítőleg 5 853 
milliárd Ft jövedelemre tettek szert.

Akárcsak a gyakorisági sorokból, az értékösszegekből is kézenfekvőén 
számíthatunk megoszlásPvIszanyszámokat, ún. relatív értékösszegeket. A 
relatív értékösszejj'számítását tehát az; alábbi módokon végezhetjük:

_ j _ j  j  j
Z j  r  r

É l  í f j
7=1 Z=1 JXJ

(5-4.)

A relatív értékösszegekből előállított statisztikai sort nevezzük relatív ér- 
tékösszeg-somak.

Példánk adataiból az alábbi sorok állíthatók elő:
5-9. tábla: Az adóbevallások értékösszeg- és relatív értékösszeg-sora

Jövedelem (ezer Ft) Értékösszeg 
(M Ft)

Relatív értékősz- 
szeg (%)

0 -  499 209 550 3,58
500 -  999 1 027 848 17,56

1 000 -  1 499 913 708 15,61
1 5 0 0 -1  999 763 277 13,04
2 000 -  3 999 1 547 041 26,43
4 000- 1 391 927 23,78

Összesen 5 853 351 100,00

A fenti sorból közvetlenül megállapíthatjuk például azt, hogy a 2 
és 4 millió forint közötti jövedelemmel rendelkezők az összes 
jövedelem több, mint egynegyedét (26,43%-át) tudhatják magu
kénak. (Elöljáróban felhívjuk a figyelmet arra az „érdekes” tény
re, miszerint ugyanez a csoport csak az adózók 12,37%-át teszi 
ki; lásd 5-7. tábla).

A fent tárgyalt .mennyiségi sorok értékei halmozottan összegezhetnek. Az 
így képzett, kumulált sorok további fontos szerepet töltenek be az elemzé
sekben.

Az alábbi, 5-10. tábla tartalmazza számpéldánk halmozottan ösz- 
szegzett gyakoriságait (a tábla jövedelemre vonatkozó megneve
zései itt nem helytállóak, csak a könnyebb azonosíthatóság érde
kében tüntettük fel az eredeti megnevezéseket).
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5-10, tábla: Kumulált gyakorisági sorok

Jövedelem 
(ezer Ft) ÍJ í j //

0 -  499 838 200 838 200 4 169 855
500 -  999 1 370 465 2 208 664 3 331 655

1 000 -  1 499 730 966 2 939 631 1 961 190
1 500 -  1 999 436 158 3 375 789 1 230 224
2 000 -  3 999 515 680 3 891 469 794 066
4 000 - 278 385 4 169 855 278 385

Összesem 4 169 855 - -

A táblában J_} rycl jelöltük a tényleges,| /) -vei ^[felfelé kumulálómig,

/  *-vel a lefelé kumulált gyakoriságokat. A felfelé kumulált gyako
riságok azt mutatják, hogy az adott osztályköz felső határának 
megfelelő, vagy annál kisebb ismérvértékek hányszor fordulnak 
elő, vagyis hány esetben teljesül az x < x ; egyenlőtlenség. A le
felé kumulált gyakoriságokat természetesen fordítva értelmezzük. 
Magyarázatként a fenti táblából csak két adatot emeljünk ki: kö
zel 3 millió (2 939 631) olyan SzJA bevalló volt, akinek jövedel
me nem érte el az 1,5 millió forintot; ugyanakkor közel 2 millió 
adózó (1 961 190) jövedelme elérte, vagy meghaladta az 1 millió 
forintot, 2004-ben.

A kumulált sorokat is ábrázolhatjuk hisztogram segítségével. Az oszlopok 
itt „lépcsőzetesen” illeszkednek egymáshoz.
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5-4. ábra: A kumulált gyakoriság alapján készített hisztogram

4 500 000

4 000 000

3 500 000

§ ,  3 000 000

í2 2 500 000
1
«  2 000 000

í ,  1 500 000 
v>

1 000 000 

500 000 

0
0  -  4 9 9  5 0 0  -  9 9 9  1 0 0 0  -  1 4 9 9  1 5 0 0  -  1 9 9 9  2  0 0 0  -  3  9 9 9  4  0 0 0  -

Jövedelemsáv (eFt)

Vegyük észre, hogy az 5-4. ábra egy kicsit „csal”, hiszen az oszlopok szé
lessége azonos, miközben az egyes osztályok nem azonos hosszúságúak. A 
problémára, illetve ennek kiküszöbölési lehetőségére a későbbiekben visszaté
rünk.

Ha a fenti oszlopok tetejének felezőpontjait összekötjük egyenes szaka
szokkal, akkor egy újabb ábrát az ún. ogivát kapjuk. Ha a relatív gyakorisági 
sorokból indulunk ki, és azokat kumulálva készítjük el az ogivát, akkor tulaj
donképpen egy kumulált relatív gyakorisági görbéhez jutunk, ami fogalmilag 
megegyezik a valószínűségelmélet eloszlásfüggvényével.

Az eloszlás-, illetve sűrííségfüggvénytz történő hivatkozás megkönnyíti a sta
tisztikai jelenségek megértését, mivel több társadalmi-gazdasági jelenség jól 
közelíthető valamilyen valószínűség-eloszlás segítségével.

A kumulálás művelete -  természetszerűen -  kiterjeszthető minden meny- 
nyiségjsorra. Különösen fontos szerep jut a kumulált relatív gyakoriságoknak, 
valamint a kumulált relatív értékösszegeknek, amint azt a következő fejezet
ben majd látni fogjuk.
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5 .5 . ábra: A kumulált értékeket ábrázoló ogiva, kumulált relatív gyakorisági görbe

5.3 Koncentráció-elemzés

Koncentráción a gazdasági-társadalmi jelenségekben megfigyelető tömörü
léseket, össtyontosulásókat értjük. A koncentráció fogalma mind a gazdasági 
folyamatokat, mind azok eredményeként létrejött állapotokat jellemzi. így 
beszélhetünk pl. a termelés, a forgalom, a beruházások koncentrációjáról, de 
ugyancsak érdeklődésre tardiat számot a jövedelmek, a vagyon, a munkaválla
lói létszám, a lakosság lakóhely szerinti koncentrációja.

A koncentráció jelenségét a mennyiségi sorok alapján is jellemezhetjük 
(mérhetjük) úgy, hogy egy adott X  ismérv gyakorisági és értékösszeg eloszlását 
hasonlítjuk össze. Ha a teljes értékösszeg megoszlása nem egyenletes, azaz a 
teljes értékösszeg nagy része a sokaság egységeinek kis részénél összpontosul, 
relatív koncentrációról beszélünk. Az egyenletes megoszlás az a határeset, 
amely a koncentráció hiányát jelzi. A másik határeset — a legerősebb fokú — az 
abszolút koncentráció, amikor a teljes értékösszeg egyetlen sokasági egységre 
jut.

5.3.1 Koncentrációs tábla

A relatív koncentráció elemzése során a vizsgált mennyiségi ismérv szerinti, 
relatív gyakorisági es relatív értékösszeg-sort egy koncentrációs táblában 
elhelyezve összehasonlítjuk őket. Erősnek tekintjük a koncentrációt, ha a so
kaság nagy hányadához a teljes értékösszeg kis hányada tartozik, és ugyanak
kor a sokaság kis hányadánál összpontosul a teljes értékösszeg nagy hányada.

táblában, azt. tapasztaljuk, hogy a .kisebb _is- 
mérvértékeknél rendre nagyobbak a relatív gyakoriságok értékei a relatív ér
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tékösszegek értékeinél (.g. >%,), és a nagyobb ismérvértékeknél fordított a 

viszony . <Í£.) érzékelhető, relatív koncentrációról beszélhetünk.

Szemléltető példánkat folytatva, rendezzük közös táblába a rela
tív gyakoriságokat és relatív értékösszegeket, ezáltal elkészítjük a 
koncentrációs táblát:

5-11. tábla: A koncentrációs tábla

Jövedelem (ezer Ft) £j(°/o) *,(% )
0 -  499 20,10 3,58

500 -  999 32,87 17,56
1 000 -  1 499 17,53 15,61
1 500 -  1 999 10,46 13,04
2 000 -  3 999 12,37 26,43
4 000 - 6,68 23,78

Összesem 100,00 100,00

A fent említett összefüggés a koncentrációs táblából könnyen le
olvasható. Az alacsonyabb jövedelmi kategóriák esetén például 
500 ezer és 1 millió forint között, az adózók közel 33%-a az ösz- 
szes jövedelemnek csak mintegy 17,5%-ával rendelkezik, míg 4 
millió forint éves jövedelem fölött az adózók 6,68%-a az összes 
jövedelem közel egynegyedét birtokolja.

í *
5.3.2 Lorenz-gőrbe

A koncentráció ábrázolására és elemzésére szolgáló speciális grafikus ábrát, 
megalkotójáról37 Lorenz-görbének hívjuk. A Lorenz-görbe egységpldalú
négyzetben elhelyezett ábra, amely a kumulált relatív gyakoriságok ( g ' ) függ-

vényében ábrázolja a kumiüált relatív értékösszegeket jj*  Amennyiben ag
egységeknek az értékösszegből való részesedése egyforma, a kumulált relatív, 
gyakoriságok és a kumulált relatív értékösszegek rendre megegyeznek
(&j =Kj) ■ Mindez a koncentráció hiányára utal. Ilyen esetben a görbe a négy
zet átlójával egybeesik.

37 Max Ottó LORENZ (1880-1962) amerikai statisztikus 1905-ben publikálta elő
ször az általa elsősorban jövedelem-egyenlőtlenségek illusztrálására javasolt ábrát.
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Ha a sokaságban létezik olyan egység, amely az értékösszeg igen nagy há
nyadát leköti, a relatív gyakoriságok és relatív értékösszegek igen jelentősen 
eltérnek egymástól, a görbe első szakasza a vízszintes tengelyhez igen közel 
kerülhet, vagyis a jelenség a teljes koncentrációhoz közelít.

A Lorenz-görbe megrajzolásához szükség van a felfelé kumulált 
relatív gyakoriságok és relatív értékösszegek adataira, tehát:

5-12. tábla: A kumulált relatív gyakoriságok és értékösszegek munkatáblája

Jövedelem (ezer Ft) í j  (%) <1 (%)
kisebb, mint 500 20,10 3,58
kisebb, mint 1 000 52,97 21,14
kisebb, mint 1 500 70,50 36,75
kisebb, mint 2 000 80,96 49,79
kisebb, mint 4 000 93,32 76,22
összes adózó 100,00 100,00

Az adatok birtokában felrajzolható a Lorenz-görbe:
5-6. ábra: A személyi jövedelmek koncentrációja Magyarországon 2004-ben

Kumulált relatív gyakoriságok

Az ábra segítségével megállapíthatjuk, hogy a jövedelmek 2004. 
évi koncentrációja közepes erősségűnek fogható fel, mivel a 
görbe a 45°-os egyenes és a sarkok között „félúton” helyezkedik 
el.
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Léteznek olyan mutatószámok, amelyek az átló és a koordinátatengelyek 
által meghatározott háromszöghöz mérik a görbe és az átló által bezárt terület 
arányát, azonban ezek tárgyalásától itt eltekintünk, az érdeklődő Olvasónak 
javasoljuk HAJDÚ [1997] könyvét.

5.4 Plelyzgji. középértékek meghatározása osztályközös gyako
risági sorból

Az alapvető statisztikai számításokat bemutató 3. fejezetben megismertük 
a helyzeti kö^épértéktkét, melyek több szempontból is kedvező tulajdonságokkal 
bírnak sokasági információk tömörítése során. így a médián egy biztosan köze
pes, meglehetősen robusztus középértéknek bizonyult; a módus% esetében 
pedig a tipikusságot említettük az optimális tulajdonságok között.

Egyedi adatokból mindkét helyzeti középértéket az összes változóérték 
ismeretében, leszámlálás, illetve a rangsorolás eszközével tudtuk meghatároz
ni. Könnyen belátható, hogy az osztályközös gyakorisági sorok esetén, mivel 
az erre épülő elemzéseinkben általában nem ismerjük az összes egyedi adatot, 
más módszert kell választani ezen fontos mutatók meghatározásához.

5.4.1 \Medián meghatározása gyakorisági sorból

A diszkrét gyakorisági sor esetén a médián meghatározása kézenfekvő, hi
szen a középső érték egyenlő az «/2-edik változó értékkel.

Folytonos mennyiségi ismérvek, valamint osztályközös gyakorisági sorok 
esetén a médián meghatározása is csak közelítő számítással valósítható meg. 
Kiindulásként feltételezzük, hogy az ismérvértékek az osztályközökben, az 
intervallumokban is rangsorban helyezkednek el. Alapfeltevésünk -  kézenfek
vő módon — az, hogy egy-egy osztályban az egyedek egyenletesen helyezked
nek el, vagyis az osztály teljes hosszát egyenletesen kell elosztani az osztályban 
található egyedek nagyságának (értékének) meghatározása során.

A médián meghatározása így az alábbi algoritmussal történhet:

M e= xaJ ;  +
fm  - . -

(•*;
fe lső  alsó•X" ') (5.5.)

ahol: x„° amediánt magában foglaló osztályköz alsó határa, 
a mediánt magában foglaló osztályköz felső határa,fe lső

f m-\ a mediánt megelőző osztályköz felfelé kumulált gyakorisága,
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f mt a médián! tartalmazó osztályköz gyakorisága,
»/2 a médián sorszáma38.

A médián meghatározására tekintsük az alábbi példát! Felidézve 
az adózók gyakorisági, illetve kumulált gyakorisági sorát:

5-13. tábla: A jövedelmek gyakorisági és kumulált gyakorisági sora

Jövedelem (ezer Ft) f j  . //
0 -  499 i.838 200': 838 200

5 0 0 - 999 "1 370 465 2 208 664
1 000 -  1 499 730 966 2 939 631
1 500 -  1 999 436 158 3 375 789
2 000 -  3 999 515 680 3 891 469
4 00 0 - 278 385 4 169 855

Összesen 4 169 855 -

Alkalmazzuk a (5.5.) képletet:

Me = 500 + 2 084 928-838 200 „rr-------------------------X 500 = 955
1370 465

A fenti összefüggésben 
n _ 4169855 
2 ~  2
osztályban található.

a médián sorszáma 

= 2084928; ebből adódóan a médián a második

A médián közelítő értéke tehát 955 ezer Ft, vagyis 2004-ben az 
adózók felének kevesebb, felének több volt a bejelentett jöve
delme, mint 955 ezer forint.

A médián közelítő meghatározása jól tanulmányozható a kumulált gyakori
sági sorból képzett hisztogram segítségével.

38 Láthatjuk, hogy a médián közelítő meghatározása során eltekintünk a páros, il
letve páratlan egyedszámú sokaság megkülönböztetésétől, ez a gyakorlatban minimális 
pontatlanságot eredményez.
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5-7. ábra: A médián közelítő meghatározásának szemléltetése

A médián képlete jól alkalmazható egyéb kvantilisek, így például a 
kvartilisek meghatározására is, osztályközös gyakorisági sorok esetén.

A jövedelmeket taglaló példánkban a két mediántól különböző 
kvartilis:

<a=5oo+-
4169855 

4___
-838200

1370465
-x 500 = 575

-X4169855-2939631
jS, =1500 + -

436158
-X500 = 1715

Tehát az alsó kvartilis 575 ezer Ft, a felső kvartilis 1 715 ezer Ft. 
Kimondható, hogy a bevallók 25%-a kevesebb, mint 575 ezer Ft 
jövedelmet szerepeltetett az SzJA-bevallásában, ugyanakkor az 
emberek 25%-a több, mint 1 715 ezer forintos jövedelemmel 
rendelkezett.

5.4.2 Módusz

Az egyszerű gyakorisági sorban -  ahol a mennyiségi ismérvet diszkrét 
számértékek jellemzik -  a módusz meghatározása nem okoz különösebb ne
hézséget, mivel a legnagyobb gyakorisággal rendelkező ismérvértéket kell kivá
lasztani. Komplikáltabb a számítás, ha az adatok osztályközös gyakoriság 
sorba vannak rendezve.
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A módusz, mint tudjuk, a leggyakrabban előforduló ismérvérték. Osztály
közös gyakorisági sor, valamint folytonos mennyiségi ismérveket tartalmazó 
sorok esetén a definíciót kissé általánosabban fogalmazzuk meg. Ilyen esetben^ 
a módusz az az érték, amely körül az előforduló értékek legjobban súrűsöd- 

ahol a gyakorisági görbének maximum, van. Ez a meghatározás egyben 
azt is jelenti, hogy a módusz egzakt meghatározására osztályközös sorok ese
tén nincs mód, értékét csak közelítő számítással tudjuk meghatározni.

A módusz meghatározása két lépésben történik:
1. Ki kell választani az ún. modális osztályközt, amelyben a 

módusz található. Ez egyenlő hosszúságú osztályközök ese
tén az az osztályköz, amelyhez a legnagyobb gyakoriság tar
tozik. Nem egyenlő osztályközök esetén azonban ezt meg 
kell előznie a gyakoriságok korrekciójának, hiszen a modális 
osztályköz azonosításakor figyelembe kell venni azt a tényt, 
hogy eltérő hosszúságú osztályközök esetén egyenletességet 
feltételezve pl. kétszer olyan hosszú osztályközhöz kétszer 
akkora gyakoriságnak kellene tartozni. így -  egységnyi osz- 
tályköz-hosszra vetítve a tényleges gyakoriságot — az osztály
köz hosszából számított egyenértékessel a tényleges gyakori
ságot korrigálni kell.

Mindez képletbe rendezve : /J = f j
x f

ahol t i  az egyenértékesnek tekintett osztályköz hosszúsága, 
f  a j-edik osztályhoz tartozó korrigált gyakoriság.

2. A kiválasztott modális osztályköz birtokában alkalmazható az 
alábbi képlet:

i + , _ j í " . " , ; : 1, . , ( * r - * ? )  w
\J mo J  mo— 1 / \J mo J  mo+1 )

ahol: f*m a modális osztályköz korrigált gyakorisága,
f 'mo_j a modális osztályköz előtti osztályköz korrigált gyakorisága, 
/ra*,+1 a modális osztályközi követő osztályköz korrigált gyakorisága, 
x t°  j a modális osztályköz alsó és felső határai.

Tekintsük újra a korábban megismert osztályközös gyakorisági 
sort, és végezzük el a gyakoriságok korrekcióját:
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5-14. tábla: Az eredeti és a korrigált gyakoriságok

Jövedelem (ezer Ft) f j / ;
0 -  499 838 200 838.200

500 -  999 1 370 465 1 370 465
1 000 -  1 499 730 966 730 966
1 500 -  1 999 436 158 436 158
2 000 -  3 999 515 680 128 920
4 0 00 - 278 385 69 596 1

Összesen 4 169 855 -

A fenti táblában egyenértékes osztály-hossznak az 500 ezer Ft-ot 
választottuk, így csak az utolsó két osztály gyakoriságát kellett 
korrigálnunk. Alkalmazhatjuk a (5.6.) képletet:

1370465-838200
Mo = 500 + -------------- ----------— --------- -------------- -

1370 465 -  838 200) + (1370 465 -  730 966)
•500 = 727

Tehát a leggyakrabban előforduló jövedelem 2004-ben -  közelítő 
számításunk szerint -  mintegy 727 eFt lehetett.

A módusz közelítő meghatározásának gondolatmenetét jól követhetjük a 
gyakorisági sort szemléltető hisztogramon39. A következő ábra szépen mutat
ja, hogy módusz közelítése során úgy vélekedünk, a modális osztályköz azon 
határához lesz a módusz közelebb, amely szomszédos osztály gyakorisága 
közelebb van a modális osztály gyakoriságához.

39 Az alábbi ábrán szereplő hisztogram a korrigált gyakoriságokat tartalmazza, va
gyis tulajdonképpen ez tekinthető a mennyiségi sor korrekt hisztogramjának.
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Gyakran felmerülő kérdés, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha a két 
szomszédos osztály egyfomán rendelkezik a legnagyobb gyakorisággal. Ekkor 
az egymást követő osztályok gyakoriságára (értelemszerű jelöléseket alkalmaz
va) felírható az alábbi nagyságrendi összefüggés:

f  mo\ —1 ^ j "ptol J "mo2 f mt

A módusz meghatározására alkalmazandó képlet ez esetben két „behelyet
tesítést” is megenged:

M o , = x ^  +

M o2 = x % 2 +

( f m o í  J ~mo\-\ )

( J "mól f  mo\~\ ) "k ( f mo\ f m 2  )

í r  - r  )\ J  mo2 J  mól )

( f  m ó l J m ól ) [fmo2 J wo2+l)

______ (  y f eh '° -  y ^ 6 )* \ mól m ó l  )

(x\x
felső alsóJ —  V  
m o2 m o2 )

kihasználva, hogy a két osztálynak azonos a gyakorisága, vagyis

f  m a\ fm o 2  ‘  ^

ebből

M o1 = x alsó
mól

vagyis a módusz -  mindkét 
lesz.

4 . ( v / 'tó  _  v 13*0' ) =  v ícki T ^ m l  ■K m o\ j •**»1

mo2 = xt:2

„irányból” számítva -  a közös osztályhatár
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5.5 Átlagszámítás és szóródás-vizsgálat az osztályközös gyako
risági sorokban

Akárcsak a helyzeti középértékek esetén, a számított á t la g é , és — részben eb
ből is következően -  a szóródási mérőszámok meghatározása is csak közelítő 
számítással végezhető el az osztályközös gyakorisági sorokban.

Az osztályközökbe rendezett adatokból nem tudjuk a jelenség információ- 
tartalmát ugyanolyan módon számszerűsíteni, mint azt az egyedi adatok esetén 
tettük. A centrális tendencia, valamint a változékonyság a szóródás mérésére az 
előzőekben megismert módszereket kissé módosítani kell. A módosítás alap- 
gondolata: az előfordulási gyakoriságokkal, súlyozni kell a mennyiségi ismérv 
értékeit.

5.5.1 Számiam átlag közelítő meghatározása

A gyakoriság általános jelöléseinek felhasználása ad segítséget az ún. sú
lyozott számtani átlag formulájának meghatározásához, ahol súlyoknak az 
egyes ismérvértékekhez tartozó gyakoriságokat tekintjük. A súlyozott számtani

Természetesen nemcsak a gyakoriságokat, hanem az azokból számított 
megoszlási viszonyszámokat, vagyis a relatív gyakoriságokat is felhasználhat
juk súlyként. A relatív gyakoriságok segítségével a súlyozott számtani átlag.

A számtani átlag képletének kismértékű módosítása a súlyozott számtani 
átlag további tulajdonságainak megfogalmazását teszi lehetővé. A súlyozott 
számtani átlag nagysága alapvetően két tényezőtől függ

D az átlagolandó értékek abszpliit nagyságától, és 
H a súlyok arányától.

átlag

(5.7.)

(5.8.)
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Az első szemléltető példánkban diszkrét ismérvértékeket tartal
mazó gyakorisági sorból számítjuk ki a számtani átlagot. Tegyük 
fel, hogy egy személygépkocsi márkakereskedő az elmúlt időszak 
95 napján az alábbi értékesítési statisztikával rendelkezik:

5-15. tábla: A márkakereskedő gépkocsieladásainak megoszlása

Eladott meny- 
myiség (xj)

Napok 
száma (fj)

Ezeken a napokon 
eladott gépkocsik 

száma (fjxj)
0 13 0
1 18 18
2 25 50
3 24 72
4 8 32
5 5 25
6 2 12

Összesen 95 209

ebből a súlyozott számtani átlag10 

adott gépkocsi/nap.

_ Y fx  209 „ 0 ,x  = ̂ — =-----= 2,2 el-
n 95

A számtani átlagot osztályközös gyakorisági sorból is meg lehet határozni, 
azonban gondolni kell arra, hogy az osztályközök önmagukban nem alkalma
sak algebrai műveletek végzésére, ezért helyettesíteni kell őket az osztályköze
pekkel.

A már többször bemutatott SzJA bevallások alapján, az ország 
adózóinak 2004-ben bevallott átlagos jövedelmét (osztályközös 
gyakorisági sorból) az alábbi módokon számíthatjuk ki:

40 Itt és továbbiakban, amikor triviális nem tüntetjük fel a szummációs határokat.
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5-16. tábla: A báj forgalmának adatai

Jövedelem (ezer Ft) xj fi *,(%)
0 -  499 . .250 ' .838 200 „ 20,10

500 -  999 750 1 370 465 32̂ 87
1 000 -  1 499 1 250 730 966 17,53
1 500 -  1 999 1 750 436 158 10,46
2 000 -  3 999 3 000 515 680 12,37
4 000 - ,5 000,, 278 385 6,68

Összesem - '4 169 855 100,00

A számtani átlag közelítő értéke:

_ 838200x250 + ... +278385x5000 _
'£ /  ~ "4169855

= ]T £* = 0,2010x 250 +... + 0,0668 X 5000 = 1404

Tehát az átlagos jövedelem 2004-ben 1 404 ezer Ft volt.

5.5.2 Szórás számítása gyakorisági sorból

A szóródási mérőszámok közül kiemelkedő fontossággal bír a szórás. In
dokoltnak tűnik tehát, hogy kiszámításával, csoportosított adatok esetén, első
ként foglalkozzunk. A szórás súlyozott formulája:

Jzl__________

t i
j=i

ahol bevezettük a d;  =(x^ —5?) ún. centrált változót.

A szórás értelmezése nem változik a korábbihoz képest, ugyanakkor itt is 
fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a spórás mutatója egy átlag, méghozzá a 
centrált változó négyhetes átlaga, így a szórásra is igazak a súlyozott átlagnál a mu
tató nagyságrendjéről elmondottak.

A szórás súlyozott kiszámítását ismét a jövedelemadó-bevallást 
taglaló példánk segítségével mutatjuk be.

■ J i l/ /I n ,=i
2 

]~ i (5.9.)
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5-17. tábla: A jövedelmek szórásának meghatározásához készített munkatábla

Jövedelem  (ezer Ft) f j d j = (Xj -1404)

0 -  499 250 838 200 -1 154
'  5 0 0 - 999 750 1 370 465 -654
------- 1 000 -  1 499 1 250 730 966 -154
------- 1 500 -  1 999 1 750 436 158 346
"  2 000 -  3 999 3 000 515 680 1 596

4 000 - 5 000 278 385 3 596
^Összesen - 4 169 855 -

Tudjuk, hogy a számtani átlag értéke 1 404 ezer Ft amit felhasz
náltunk a számításokban. így a variancia:

„ X / i2 838 200 X (-1154 )2 + ... + 278 385x 35962

=T 7 = 4169855

a szórás: <7 = ̂ 1603263=1266 ezer Ft,

1 ^66
a relatív szórás: V -  •------- = 0,902 , azaz 90,2%.

1404

Láthatjuk, hogy a jövedelmek szóródása meglehetősen magas 
volt, az átlagos jövedelem 90%-át meghaladó mértékű.

5.6 Az em pirikus eloszlások a lak jának  vizsgá lata

A gyakorisági eloszlások elemzésének többféle módszerével ismerkedtünk 
meg eddig. A középértékek az eloszlás s^ámeg/enesen elfoglalt belygeét, a szóró
dási mérőszámok az eloszlás kiterjedtséget jellemzik. További hasznos informá
ciókat nyerhetünk, ha a gyakorisági eloszlásoknak az alakját is vizsgálódásunk 
célkeresztjébe helyezzük.

5.6.1 Szimmetria -  aszimmetria

A gyakorisági eloszlások elemzése a gyakorisági görbe alakjának vizsgálatát 
jelenti. Az empirikus eloszlást jellemző grafikus ábrát, a hisztogramot, illetve 
gyakorisági poligont, összehasonlítjuk a normális eloszlás gyakorisági görbé
jével. Ez az egymóduszú, a móduszra nézve szimmetrikus elméleti eloszlás 
központi szerepet tölt be statisztikában. Az összehasonlítás leggyakrabban azt 
vizsgálja, hogy az empirikus eloszlásunk szimmetrikusnak tekinthető-e, vagy a
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görbe valamelyik széle felé jobban elnyúlik. Ez utóbbi esetben jobb, vagy bal 
oldali aszimmetriáról beszélünk.

A szimmetria kérdéséről a vizsgált gyakorisági sorunk grafikus ábrája 
alapján véleményt tudunk mondani. A grafikus ábra hiányában a középértékek 
egymáshoz viszonyított nagysága tájékoztat erről. Tökéletes szimmetria esetén 
ugyanis a számtani átlag, a médián és a módusz értéke megegyezik. A gyakorlat- 
bán természetesen ez csak megközelítőleg igaz.

Jobb oldali aszimmetria esetén -  az előbbi sorrendben -  a módusz érté
ke a legkisebb, ilyenkor a görbe a csúcspontját valamilyen alacsony xt érték
nél veszi fel, a magas x t értékek felé haladva a gyakoriságok egyre kisebbek 
lesznek, a görbe hosszan elnyúlik. Ez a típus jellemző a jövedelmek ehszjásás^.

Bal oldali aszimmetriánál fordított a helyzet, a görbe a csúcspontját va
lamilyen magas xt értéknél veszi fel. Ebben az esetben a változóértékek erő
sen korlátosak felülről. A bal oldali aszimmetria gyakran emlegetett példája a 
halálozási gyakoriságok alakulása az életkorok függvényében.

5-9. ábra: Szimmetrikus és aszimmetrikus eloszlások

A gyakorisági eloszlások elemzése során olyan esettel is találkozhatunk, 
amikor egynél több módusza van az empirikus eloszlásnak. Ez jelzi azt, 
hogy a sokaságunk a vizsgált mennyiségi ismérv szerint heterogén. Az elem
zést ilyenkor úgy célszerű folytatni, hogy a sokaságot egy alkalmasan megvá
lasztott csoportképző ismérv alapján homogén (egynemű) részekre (csopor
tokra) bontjuk. Jellemző lehet a többmóduszú eloszlásokra az ún. M alakú 
vagy U alakú gyakorisági görbe.

A szakirodalomban megtalálhatók azok a mutatószámok, amelyek a gyako
risági eloszlások aszimmetriáját tömören jellemezni tudják, azokkal a mutató- 
számokkal együtt, amelyek az eloszlást egy másik szempontból, a csúcsosság 
és lapultság szempontjából vizsgálják.
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Az eloszlás szimmetriájának vizsgálata kézenfekvő a centrális tendenciát 
,.£rő mutatószámok segítségével. A gyakorlatban széles körűen alkalmazzák 
- ún. Pearsom-féle A mutatót, amelynek képlete:

A = x  — Aló' (5.10.)

A mutató számlálója és így értéke is 0, ha szimmetrikus a sokaság eloszlása, 
és különbözik 0-tól aszimmetria esetén. Előjelét is értelmezhetjük, mivel pozi- 
tjy előjel esetén jobb oldali, míg negatív előjel esetén bal oldali aszimmetriát talá
lunk. A mutatónak nincs felső korlátja.

Az előző alfejezetben kiszámítottuk az APEH példában a szemé
lyi jövedelmek átlagát, móduszát és szórását. 2004-ben a jöve
delmeket jellemző legfontosabb mutatók 3? = 1404 ezer Ft; 
Mo = 727 ezer Ft; ö  = 1266 ezer Ft voltak.

A mutatószámok birtokában az aszimmetria:

1404-727
1265

0,534

Látjuk, hogy a személyi jövedelmek jobb oldali aszimmetriával 
rendelkező eloszlást követnek, azaz a leggyakrabban előforduló 
jövedelem alacsonyabb, mint az átlag. Viszonylag plauzibilis ma
gyarázat a jobb oldali aszimmetriát mutató jövedelem-eloszlások 
esetén, hogy a bérek alsó korlátja szigorúbb, mint a felső; vagyis 
az aszimmetria okozója a viszonylag kis gyakoriságú, kiugróan 
magas jövedelem.

Az aszimmetria vizsgálata során elemzési eszköztárunkat tovább bővíthet
jük a kvánrilisek felhasználásával. Könnyen belátható, hogy szimmetrikus 
eloszlás esetén, a mediánra szimmetrikus osztópontok, az alsó- és a felső 
kvartilis azonos távolságra helyezkedik el a mediántól. Ennek a felismerésnek 
aTelhasználásával készíthető egy olyan szimmetriát mérő mutatószám, amely a 
[-1; +1] zárt intervallumban helyezkedik el:

( j23- M e ) - ( M e - J g ,)

(jQi~Me) + (Me-(21)
A .F-mutató értéke hasonlóan az A mutatóhoz pozitív előjel esetében 

jobb oldali, míg negatív előjel esetén bal oldali aszimmetriát jelez.
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Jövedelmeket tárgyaló példánkból ismerjük a fontos osztópon
tokat:

j23 = 1715 eFt; Me = 955 eFt, Qi = 575 eFt, ebből az F-mutató

(1715-955)-(955-575) 
(1715-955)+ (955-575)

A személyi jövedelmek eloszlása e mutató tanúsága szerint is 
jobb oldali aszimmetriájú. (Ne lepődjünk meg azon, hogy a két — 
eltérő szemléletből levezetett mutató — értéke nem azonos, ez 
gyakran előfordul. Ugyanakkor az eloszlás alakját (jellegét) a két 
mutató az esetek túlnyomó részében azonosan ítéli meg.)

Egy, a gyakorlatban sokszor használt aszimmetria mérőszám az ún. ferde- 
ség (jele: ú)41:

A mutatószám alapvetően a normális eloszláshoz méri a ferdeséget, va
gyis az aszimmetriát. Erre utal a képletben a standardizált változó alkalmazása. 
Az Á-mutató értéke 0, ha az eloszlás szimmetrikus és megközelíti a normális 
eloszlást, pozitív előjel esetén jobb oldali, míg negatív előjel esetén bal oldali 
aszimmetriára, ferdeségre következtethetünk. Hasonlóan az M-mutatóhoz ez a 
mutatószám sem korlátos.

A jövedelmeket elemző példánkban S = 1,582 , ami szintén jelzi 
a normálistól jelentősen eltérő, jobb oldali aszimmetriát.

Megemlítjük továbbá az alábbi ferdeségi mutatószámot, az S' -mutatót is:

Ezt a mutatószámot alapvetően az egyedi adatok (elemi adatbázis) esetén 
használják42, mintegy becslését adva a teljes sokaság alakjának. Értelmezése 
megegyezik a korrigálatlan Á-mutatóval.

41 A  mutatószámot jelző betű az angol skeivness szóra utal.
42 Ez a formula van beépítve a Microsoft Excel szoftverbe is.

(5.12.)

(5.13.)
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^  gyakorisági eloszlások vizsgálata kiterjed az empirikus eloszlások további 
,1 ̂ -vizsgálatára, a csúcsosság elemzésére is. Csúcsosságon az eloszlást jel
lemző görbe meredekségét értjük a módusz környezetében.

A csúcsosság mérőszámai is a normális eloszláshoz viszonyítva vizsgálják 
, eloszlás relatív lapultságát, vagy erőteljes meredekségét. Tárgyi értelmét te- 
- íve a szimmetrikus, de lapult eloszlás az egyenletes eloszlás felé közelít, míg 
csúcsos eloszlás jelzi az átlag körüli tömörülés erőteljes voltát. A csúcsossá- 

- í  mérő mutatószám (jele: K)43

k = - Y í ( — ~x '^
n ;=i a  )

(5.14.)

A if-mutató értéke 3, ha normális eloszlást közelít az empirikus eloszlás. 
Amennyiben K  értéke kisebb mint 3, lapultnak, ellenkező esetben csúcsosnak 
tekinthetjük az eloszlást.

A személyi jövedelmeket vizsgáló példánkban K =4,82; ami az 
eloszlás kismértékű csúcsosságát mutatja.

Az egyedi adatbázis esetében a csúcsosságnak egy módosított mérőszámát 
is használják:

.^ í i Í L - ^ V l  3 ( * - l ) 2K' = <
n(n +1)

( n - í ) ( n - 2 ) ( n - 3 ) j ^ \  a { n - 2 ) { n - 3)
(5.15.)

Ez a mutatószám is a normális eloszláshoz viszonyítja az eloszlás csúcsos
ságát, vagy lapultságát. Értékelése azonban az előző mutatótól eltér, mivel a 
pozitív K/ érték a viszonylag csúcsos, a negatív K'  érték a viszonylag lapult 
eloszlást jelzi.

5.6.2 Box-plot ábra

A statisztikai gyakorlatban ismert és népszerű az ún. box-plot ábra. Az áb
ra alapgondolata, hogy ha az interkvartilis terjedelmen belül a médián középen 
helyezkedik el, a kvantilisek eloszlása szimmetrikus. Ha a felénél lejjebb, jobb
ra ferde, ha a felénél feljebb, balra ferde az eloszlás.

Az ábra alapgondolata szerint minél kisebb a terjedelem, annál kisebb a 
variancia. A totálisan kiugró (outlier) értékek az intervallumon kívül helyez
kednek el. Mindez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben nincs az intervallu

43 Az angol kurtosis szóra utal.
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mon kívüli érték a vizsgát jelenség az adott mutatószám szerint homogén- 
kiugró értékek pedig az adott objektum „különállását” íéjezik ki.

Ez az összetett grafikus ábra alkalmas a mennyiségi sorok árnyaltabb leírá
sára. A box-plot a mennyiségi eloszlások fontos jellemzőit

m az átlagot,
8 a kvartiliseket,
■ a terjedelmet, és 
B az esetleges kiugró értékeket

mutatja egy ábrában.

Az ábra bemutatását nagymértékben segíti, ha több példát is mu
tatunk elkészítésére. Idézzük fel a fontosabb mutató számokat, 
mind a wellness hotel bárjának számlái, mind a 2004-es jövedel
mek vonatkozásában! Ez utóbbi esetben, vagyis osztályközös 
gyakorisági sorban a minimum és a maximum értéke nem ismert, 
általános szabály, hogy a legalsó és a legfelső osztály közepével 
azonosítjuk a szélsőértékeket:

5-18. tábla: Munkatábla Box-plot készítéséhez

Mutató Számlák (€) Jövedelmek (eFt)
Minimum 5 250
Maximum 225 5 000
Q í 23 575
Medián 35 955
<2> 55 1 715

Adag 40 1 404
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S-10. ábra: A bár forgalmának illetve a jövedelmek box-plot-ja
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Az ábrából is jól leolvasható a jobb oldali aszimmetria, ugyanak
kor a sokaság viszonylag homogénnek tekinthető, nem találunk 
erőteljesen kiugró értéket.

5.7 Bináris változó átlaga és szórása

A statisztikai elemzésekben -  amint erről korábban szóltunk -  fontos sze
repe van a minőségi ismérveknek, az ún. kvalitatív változóknak. A minőségi 
ismérv változatait nominális skálán mérjük, amik általában kifejezések, szim
bólumok, de az ismérvváltozatokat jellemezhetjük kategóriás számértékekkel 
is. Mindezt részletesebben kifejtettük a 1. fejezetben. A számértékekkel kifeje
zett kvalitatív változóknak nagy előnye, hogy könnyen kezelhetők a további 
számítások, főleg következtetéses statisztikai elemzések során. Ezek az is
mérvváltozatokat kifejező számértékek a gyakorlatban általában egész számok.

Külön figyelmet érdemel a kvalitatív változók egyik leggyakrabban alkal
mazott fajtája a bináris változó. Ezt a változót sokféle néven illeti az irodalom: 
Bemoulli változó, binomiális változó, fiktív változó, mesterséges változó, dummy 
változó, vakváltató stb. A nemzetközi irodalomban elterjedt szóhasználatban 
ezt a változót dummy változónak szokás hívni, aminek talán legjobb magyar 
megfelelője a fiktív változó. Mindössze két értéket vehet fel: pl. 1 érték vala
milyen tulajdonság meglétét; 0 érték a tulajdonság hiányát jelöli.

A bináris, dummy változónak sajátos a számtani átlaga és a szórása, amit az 
alábbiakban fejtünk ki.
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A számtani átlag kiszámítását a (5.7 ) és (5.8.) képleteknek megfelelve ve
zetjük le.

Legyen Al = Xj = 1, és A2 = x2 = 0 , a bináris változó két lehetséges is
mérvértéke, az ezekhez rendelt gyakoriságok, pedig f  és f 2! Tudjuk, hogy 
f  + f 2 = n . Definiáljuk az egyes ismérvértékek előfordulásának relatív 
gyakoriságát a szokásos módon:

n n

A dummy változó számtani átlaga44 ebből következően tehát:

0X1 + /2X0 „
x{v,o) =—---------—  = A X 1 + A X0 = A = Á  (5-16.)

amely megegyezik az 1-gyel jelzett ismérv változat relatív gyakoriságával. 
Mivel a változónak csak kétféle értéke lehet, ezért használhatjuk a A helyett a 
p  -t, hiszen az ismérv alternatív volta biztosítja, hogy A  = 1 -  p  ■

Határozzuk meg az ismérvértékek négyzetes átlagának négyzetét!

**,{1,0} = A  !2 + (1-  /0' °2 = (5.17.)

A bináris (dummy) változó számtani átlaga és négyzetes átlagának négyzete 
tehát megegyezik egymással.

A variancia átlagfelbontása (3.21.) alapján képezzük a bináris, dummy vál
tozó varianciáját!

} = P - P 2 =P{1 -P )  (5.18.)

A variancia négyzetgyöke pedig, a bináris, dummy változó szórása:

Oít.0 } = 4 Á Í r p)  (5-19.)

mely az 1-gyel és 0-val jelzett ismérwáltozatok relatív gyakoriságinak ( p -  
nek és ( l  -  p )  -nek) a mértani átlaga.

44 Itt — a minőségi ismérv-jelleg miatt -  használjuk a p. jelet a ̂  helyett.
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A bináris változó átlagának, illetve szórásának meghatározását nem azért 
tárgyaltuk, mert közvetlenül erre statisztikai feladatok vonatkoznak, ugyanak
kor ezen információk elengedhetetlenek a későbbiekben.

A8 Gyakorló feladatok

S.l.f. Egy országban a népesség jövedelem és vagyon szerinti koncentráci
ójára vonatkozóan az alábbi adatokat ismerjük:

Népesség-őtödök 1. 2. 3. 4. 5.
lövedelemből való részesedés (%) 10 17 25 28
Vagyonból való részesedés (%) 7 18 23 39

a Pótolja a hiányzó adatokat!
■ Hasonlítsa össze a népesség jövedelem és vagyon szerinti kon

centrációját!

Az eredményeket Lorenz-görbén is ábrázolja!

5.2.£. Ismert A ország lakosságának bruttó jövedelmekhez kötődő jövede
lem-eloszlása kvintilisek szerint:

1. 2. 3. 4. 5.
A ország bruttó jövedelem (%) 11 16 21 24 28

Ismerjük továbbá B ország lakossági bruttó jövedelmekhez kötődő jövede
lem-eloszlása decilisek szerint:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
B ország bruttó 
jövedelem (%) 3 6 7 8 9 10 12 14 15 16

Elemezze a két ország bruttó jövedelem-eloszlásának koncentrációját!

5.3.f. Magyarország egyik kistérségében az I. Nemzeti Fejlesztési Terv idő
szakában 400 beruházást bonyolítottak le. A beruházások 20-20%-a volt 
20 M Ft-nál kisebb, illetve 100 M Ft-ot elérő nagyságú, ez utóbbiak közül 20 
beruházás értéke a 200 M Ft-ot is elérte. 120 beruházás értéke volt 20 és 
50 M Ft között. Elemzők megállapították, hogy a beruházások egynegyede 
kisebb volt, mint 25 M Ft, egynegyedük viszont magasabb értékű volt 
91,66 M Ft-nál. Az egyes beruházások nagysága átlagosan 86,6%-kal tért el az 
átlagos méretű beruházástól.

B Mekkora volt a beruházások átlagos értéke?
0 Melyik volt a leggyakrabban előforduló beruházás-nagyság?
3 Jellemezze a beruházások érték szerinti eloszlását
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a. az A mutató,
b. valamint az F mutató segítségével!

a Tömören értelmezze a fenti aszimmetria mutatók eredményét!

5.4.f. A költségvetés helyzete miatt kutatásokat végeztek a 2 millió köz
szférában alkalmazott jövedelmére vonatkozóan. A kancellária miniszter asz
talára a következő kimutatást tették le.

Jövedelemsáv (ezer Ft) Alkalmazott 
(ezer fő)

0 -  750’ 100
750 - 1  500’ 700

1 500 -  3 000’ 900
3 000 -  6 000’ 250
6 000 - 50

Összesem 2000
3 Jellemezze a közszféra jövedelem-eloszlását!
° Milyen javaslatokat fogalmazna meg?
H Milyen adatokat használna fel annak érdekében, hogy a statisztikai 

összehasonlítás eszközét alkalmazni tudja?

5.5.f. A PTE Közgazdaságcudományi Karának szakképzésben résztvevő 
hallgatóinak tanulmányi ösztöndíjáról az alábbiakat tudjuk:

Ösztöndíj-kategória (Ft) Negyedéves 
hallgató (fő)

Ötödéves 
hallgató (fő)

3 00 0 - 4 999 40 10
5 00 0 - 9 999 100

10 000 -  14 999 20
15 000 -25  000 20 60

Összesem 200 250

Ismeretes, hogy a negyedéves hallgatók ösztöndíjának szórása 52%, az 
ötödévesek esetében a szórás 43%.

a Töltse ki a táblázat hiányzó adatait!
a Mekkora a negyedéves, az ötödéves, illetve valamennyi szakkép

zéses hallgató átlagos tanulmányi ösztöndíja?
3 Melyik a legjellemzőbb tanulmányi ösztöndíj az ötödéven?
0 Határozza meg azt a tanulmányi ösztöndíjat, amelynél a szakkép

zéses hallgatók fele alacsonyabb, fele magasabb összeget kap!
■ Hasonlítsa össze legalább egy mérőszámmal a negyed-, illetve 

ötödéves hallgatók ösztöndíj szerinti eloszlását!
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5.6.f. Egy élelmiszerbolt megvizsgálta a napi bevételének összetételét egy 
átlagosnak tekinthető napon. A napi összes bevétel 1,5 millió Ft volt, amely
nek 20%-a az ezer Ft alatti vásárlásokból származott. Ennél 30 ezer Ft-tal volt 
magasabb a 9 ezer Ft feletti vásárlások összértéke. Ezer és ötezer Ft közötti 
összeget 150 vásárló hagyott aznap -az üzletben.

Rendezze gyakorisági és értékösszeg sorba a fenti adatokat ügyelve a for
mai követelményekre is!

a Mekkora volt a bolt összbevétele ezen az átlagosnak tekinthető 
napon?

B Mekkora volt az ádagos vásárlási nagyság? Milyen értékben vásá
roltak a legtöbben?

H Mekkora volt a vásárlások szórása?
a Adja meg a három kvartilist!
■ Hogyan jellemezné a rendelkezésre álló információk alapján a vá

sárlások eloszlását?

5.7.f. Egy régióban jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok 
elmúlt évi üzembe helyezett beruházási adatait tartalmazza az alábbi statiszti
kai sor.

Éves beruházás (MFt) Társaságok
száma

0 -  10,00 120
10,01 -  20,00 250
20,01 -  50,00 400
50,01 -  100,00 230

Összesen 1000
a Hány társaság esetében volt az üzembe helyezett beruházások ér

téke 10 M Ft és 50 M Ft között?
a A társaságok hány százaléka helyezett üzembe 10 M Ft-nál maga

sabb összértékű beruházást?
n Mekkora az üzembe helyezett beruházások átlagos nagysága?
B Az összes beruházás (érték) hány százalékát tették ki az 50 M Ft- 

nál nagyobb beruházások?
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B Mekkora a legjellemzőbb beruházási érték?
Q Melyik az a beruházási értéit, melynél a beruházások 90%-a ki

sebb?
3 Milyen a gazdasági társaságok beruházás szerinti eloszlása?
H Amennyiben a következő évben minden társaságnál egységesen 

10%-kal növekedne a beruházások nagysága, hogyan változna a 
beruházások nagyság szerinti szórása?

5.8.f. A helyi egyetem felmérést készít, hogy eldöntse, felújítsa-e egy élel
miszer-szolgáltató céggel kötött szerződését. A döntés előkészítésére az admi
nisztráció egy, a szolgáltatást rendszeresen igénybevevő hallgatói csoporttal 
kitöltetett egy kérdőívet. A hallgatók feladata az volt, hogy értékeljék az étel
minőséget egy 1-5-ös skálán, ahol 1 a nagyon rossz, 5 pedig a kiváló minősé
get jelentette. Az eredmények a következők:

2 4 3 4 1
3 2 3 1 3
1 1 4 1 4
1 3 3 4 1
4 2 3 4 3
3 3 3 1 3

Q Készítsen gyakorisági sort az adatokból!
■ Melyik osztályzat rendelkezik a legnagyobb gyakorisággal? Melyik 

a legkevésbé jellemző?
0 Az adatokra alapozva mit gondol, szeretik a hallgatók a fenti szol

gáltató cég ételeit? Miért/miért nem?
“ Mennyire tekinthetőek homogénnek a hallgatói vélemények?

5.9.f. Az USA Igazságügyi Minisztériuma közzétette legújabb adatait az 
amerikai államokban a 100 000 lakosra jutó bebörtönzések számára vonatko
zóan. Az adatokat a következő táblázat tartalmazza: •; ■ r. oTj-ŷ t\í\

w: .iM-.

o y U -  “> iuCMO
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,-vó-rvA. •*> CX, n cSL íA v rA^ÖWc-jijU.
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Állam

ÍÖO 000 lakos
ra jutó befoör- 

tönzöttek 
száma

"Áiábáma 468
Alaszka 505
Arizona 501
Arkansas 326
Colorado 289
Connecticut 481
Delaware 890
Dél-Dakota 328
Dél-Carolina 512
Észak-Dakota 107
Észak-Carolina 356
Florida 4-44
Georgia 439
Hawaii 279
Idaho 231
Illinois 329
Indiana 267
Iowa 235
Kalifornia 398
Kansas 332
Kentucky 354
Louisiana 399
Maine 117
Maryland 424
Massachusetts 174
Michigan 424

Állam

100 000 lakos
ra jutó bebör- 

tönzöttek 
száma

Minnesota 139
Mississippi 346
Missouri 352
Montana 191
Nebraska 173
Nevada 431
New Hampshire 183
New jersey 294
New York 382
Nyugat-Virginia 211
Ohio 390
Oklahoma 479
Oregon 275
Pennsylvania 326
Rliode Island 310
Tennessee 260
Texas 643
Új-Mexikó 229
Utalt 178
Vermont 173
Virginia 354
Washington 197
Washington DC 1151
Wisconsin 217
Wyoming 239

Forrás: http://www.usdoj.gov/
„ __ —

Készítsen‘hisztoffamot ü fenti adatok alapján!
Értékelje a bebörtönzött" emberek számának alakulásást az USA 
államaiban!
Milyen hatása van Washington DC-nek a hisztogram képére? 
Készítse el a hisztogramot a Washington DC-re vonatkozó adat 
nélkül!
Az új hisztogram segítségével ismételje meg értékelését! 
Megváltozott az értékelése a második válaszhoz képest? Ha igen, 
hogyan?
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5.10. f. A Disney World menedzsmentje vizsgálni szeremé, hogy a látoga
tók hány percet várakoznak a hullámvasútra. Felmérték. 12 vásárló árakozási 
iejét, és a következő adatokat kapták:

5,5 9,6 5,1 13,6 6,5 8,6
9,3 9,1 9,5 15,0 9,7 14,1

n Mekkora az átlagos várakozási idő a minta alapján? 
n Mi a várakozási idők mediánja?
H Mekkora a várakozások terjedelme?
B Mi a várakozási adatok varianciája és szórása? 
n Hányadik kvartilisbe tartozik a 9,7, illetve az 5,1 percet várakozó 

látogató?
■ A vizsgálat végén rájöttek, hogy két látogató válaszát (6,2 perc, il

letve 11 perc) kihagyták a számításból. Hogyan módosulnak az 
eredmények, ha ezeket a tapasztalatokat is figyelembe veszik?

5.11. f. Idősebb személyek egy csoportja panasszal fordult a város vezető
ségéhez a gyalogátkelőhelyeknél található közlekedési lámpák szabad jelzésé
nek rövidsége miatt. A város adatok gyűjtése mellett döntött, melynek során 
12 idősebb személy úton való átkelésének idejét mérték. A kapott kerekített 
adatok másodpercben mérve a következők:

21,4 15,1 13,6 16,0 15,0 19,1
21,0 14,2 15,6 20,1 21,1 22,2

8 Számítsa ki az átkelési idők átlagát, mediánját és móduszát!
B Mennyire tekinthető kiegyensúlyozottnak a sorban állási idő?
H Hasonlítsa össze az átlagot és a mediánt! Ön szerint tapasztalható 

aszimmetria?
B Számítsa ki a kvartiliseket és értelmezze őket!
B Jellemezze az átkelési idők eloszlását!

5.12. Í. Széles körben elterjedt nézet, hogy az ún. részvételen alapuló me
nedzsment növeli az alkalmazottak vállalat iránti elkötelezettségét. Az elmélet 
szerint, az ebből származó előnyök egyike a dolgozók hiányzásának csökkené
se. Egy termelő vállalat az elmélet megállapításainak ellenőrzése érdekében, 
25-25 elemű mintát vesz két gyáregységében. Az első gyáregységben közel két 
éve a részvételen alapuló menedzsment, míg a második egységben a hagyo
mányos vezetési módszer volt életben. A 25-25 dolgozó elmúlt évben beteg- 
szabadságon töltött napjait a következő tábla tartalmazza.
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Hagyományos
0 5 6 7 9
3 5 7 7 9
4 6 7 7 10
4 6 7 8 11
5 6 7 8 11

Részvételen alapú ó
1 3 5 5 6
1 4 5 6 7
2 4 5 6 8
2 4 5 6 8
3 4 5 6 8
■ Számítsa ki a betegszabadságon töltött napok átlagát, mediánját és 

móduszát!
■ Változna az átlag értéke a „hagyományos” csoportban, ha a 0 ér

téket az egyszerűség kedvéért nem vennénk figyelembe?
0 Számítsa ki mindkét gyáregységre vonatkozóan a szórást! Melyik 

menedzsment módszer tekinthető homogénebbnek?
s A vállalat azzal bízza meg Önt, hogy vizsgálja meg és hasonlítsa 

össze a két gyáregységet a betegszabadságon töltött napok száma 
szerint. Miről írna jelentésében?

■ Készítsen a kiszámított adatok alapján box-plotot a gyáregységek 
adataira vonatkozóan!
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6 Idősorok vizsgálata
Az idősoros adatbázisok elemzésének, módszertana igen gazdag, és ezek a mód

szerek azok, amelyek talán a leggyakrabban kerülnek alkalmazásra a különbö
ző tudományterületeken végzett statisztikai vizsgálatok során. Az idősor
elemzési módszereket alapvetően két célból használjuk:

a a jelenségek időbeli alakulásának elemzési re múltbeli adatok alap
ján;

a illetve a jelenségek jövőbeni alakulására vonatkozó előrejelzések 
(prognózisok) készítésére.

Az idősoros adatbázisok sajátossága, hogy nemcsak az adatok összessége, 
hanem azok sorrendje is érdekel bennünket. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
szemben a többi statisztikai sorral, idősorok esetén az adatok felsorolásának 
sorrendje szigorúan kötött, mindig a legkorábbi időpontból (időszakból) hala
dunk a jelenig.

Ebben a fejezetben idősor-elemzés hagyományos módszereivel foglalkozunk, 
összefoglaljuk az idősor-elemzés egyszerűbb eszközeit, szólunk az idősor főbb 
összetevőket, bemutatjuk a trendszámítást, és a szezpnalitás vizsgálatát. A fejezet 
végén vázlatos áttekintést adunk az idősor-elemzés már említett igen gazdag, 
de tananyagunkban nem tárgyalt módszertanáról.

6.1 Az idősorok elemzése egyszerű módszerekkel

Az idősor-elemzés legegyszerűbb, de egyben legtöbbször alkalmazott 
módszerei a grafikus ábrázolás és a dinamikus (bázis és lánc) viszony- 
számok számítása. Ezekkel már megismerkedtünk a 4.3.5 fejezetben.

Az egyszerűbb elemzési eszközök további csoportját alkotják az idősor
elemzés területén alkalmazható átlagok. *

Hasonlóan, a grafikus ábrázolás során az álló és mozgó sokaságok közötti 
megkülönböztetéshez, az idősori átlagszámításnál különböző átlagfajtákat 
használunk állapot- és tartam-idősor esetén.

Ha egy időszakra vonatkozó tartam-idősor átlagos értékére_vagyunk kí
váncsiak, akkor fehntáftásdk'nélkuT alkalmazható az egyszerű számtani át
lag:

T
(6. 1.)
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Vizsgáljuk meg a magyarországi tehéntej-felvásárlás havi átlagos 
értékét 2003-ban:

6-1. tábla: A tehéntej felvásárlás (millió liter) adatai 2003-ban

Hónap F  y«
január 136

Február 125
Március 150
Április 141
Május 143
június 141
július 139

Augusztus 141
Szeptember 122

Október 145
November 114
December 149

Forrás: Statisztikai Havi Közlemények 2003.

y,  =

136-1----- 1-149
12

1646
12

= 137,66 «138

Tehát a havi átlagos tehéntej-felvásárlás Magyarországon 2003- 
ban 138 millió liter volt.

Ha a hónapok eltérő hosszát a számítás során érvényesíteni szeretnénk, 
akkor — az idősor természetétől függően -  a hónapok napjainak vagy munka
napjainak számával súlyozott átlagszámítást végezhetnénk el. A súlyozás módosí
tó ereje csekély, gyakorlati jelentősége nem túl nagy, ezért általában nem al
kalmazzuk.

Abban az esetben, ha idősorunk időpontokhoz köthető állapotot fejez ki, 
vagyis állapot-idősort elemzőnk, akkor az úgynevezett kronologikus átlagot 
célszerű használni, amelynek képlete:

— + J 2+.. .  + J T- 1+ ~  -xk -  2 J1  JT 1  2 
J t T - l

(6 .2 .)

Vegyünk példának egy olyan idősort, amelynek adatai az egyes 
negyedévek első napjára vonatkoznak. Könnyű belátni, hogy az
I. negyedévhez rendelt adat valójában az elmúlt év november 15- 
től, a tárgyév február 14-ig jellemzi leginkább az idősort, a II. ne

152



Idősorok vizsgálata

gyedévi adat, pedig február 15-től május 15-ig stb. Hogy egy 
adott évről teljes képet kapjunk, a következő év I. negyedévének 
az adatait is figyelembe kell vennünk, hogy a tárgyév IV. negyed
évének második felét is hatékonyan jellemezzük.

A fentiekből következik, hogy egy előre meghatározott időszak korrekt jel
lemzéséhez egy további, a vizsgált időszakon kívüli megfigyelés szükséges, de 
az első és utolsó megfigyelés csak fél súllyal szerepel. Például egy negyedév 
eleji adatokkal jellemzett teljes év megfigyeléséhez a következő év első ne
gyedévének adataira is szükségünk van.

Vizsgáljuk meg, hány főt foglalkoztattak hazánkban, 2003-ban, a 
vegyiparban! (Az adatok a hónap első napjára vonatkoznak.)

6-2. tábla: A vegyiparban foglalkoztatottak száma (ezer fő) 2003-ban

Hónap y,
január 11,7
Február 11,1
Március 11,7
Április 11,8
Május 11,3
június 10,8
július 11,4

Augusztus 9,4
Szeptember 11,9

Október 12,1
November 11,3
December 11,5

január (2004) 11,6

Forrás: Statisztikai Havi Közlemények 2003.

-A 2
y, = —

11,7 + 11,1 + . .. + 11,5 + —

12
135 95---- —  = 11,329 «  11,33

12

Megállapíthatjuk, hogy 2003-ban a vegyiparban az ádagos foglal
koztatott létszám 11 330 fő.

Ennek az átlagformának is létezik az időszakok hosszával súlyozott válto
zata, de az igen ritkán használatos.

Mint a bevezetőben már említettük, az idősorokkal a vizsgált jelenség idő
beli alakulását kívánjuk vizsgálni, ezért alapvetően nem a statisztikai sorban
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meglévő információ tömörítése a cél, azaz a közvetlen átlagszámításnak csak 
az előbbiekben bemutatott esetekben van jelentősége. A változások vizsgála
tánál azonban előtérbe kerül az információ tömörítés, mivel az egyik időpont
ról (időszakról) a másikra történő változásokat, az idősorok szomszédos érté
keinek különbségeinek, illetve hányadosainak sorozatával mutatható ki. A 
szomszédos adatok különbségeit (D(-vel jelölve) elsőfokú differenciáknak 
nevezzük, hányadosaik (Lt -vei jelölve), pedig az ismert láncviszonyszámok. 
Az idősor adatainak szigorúan kötött felsorolási rendje egyben azt is jelzi, 
hogy a szomszédos adatok különbségeinek és hányadosainak számításánál, 
mindig a későbbi adatból vonjuk ki korábbit, illetve a későbbi adatot osztjuk a 
korábbival.

Az időszakról időszakra, illetve időpontról időpontra történő változások (a 
Dt és Lt értékek) átlagos értéke jellemzi a növekedés vagy csökkenés mérté
két -  tömören egy számba sűrítve -  az egész vizsgált időszakban. Ha feltéte
lezhető, hogy a változások az időszakban abszolút nagyságukat tekintve állan
dóságot mutatnak, akkor az átlagos abszolút változás mutatóját célszerű 
számszerűsítenünk, amely az y t -  j t-1 változások egyszerű számtani átlaga:

Az átlagos abszolút változást az alábbi képlettel határozzuk meg:

F ; _ ( j 2 - j J  + ( j . i —J Ü  + ’-' + b v — Ar-i )  = J r ~ J i  : (63)
..... r - i  _ t - i !

A mutató értelmezése szerint megmutatja, hogy a vizsgált időszak alatt 
időegységenként átlagosan mennyivel -  az idősor adatainak nagyságrendjében 
és mértékegységében kifejezve -  változott az idősor értéke. Vegyük észre -  a 
képlet egyszerűsített alakja jól mutatja -  hogy a mutató csak az első és az utol
só érték alapján határozódik meg; így meglehetősen érzékeny a kiugró kezdő, 
illetve záró értékre.

Vizsgáljuk meg hazánk művelt mezőgazdasági területének átla
gos abszolút változás mutatóját az 1976-2000-es idősoron!
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6-3. tábla: A művelt mezőgazdasági terület (ezer hektár) alakulása 1976-2000

Év y, D,
1976 6 757 -

1977 6 730 -27
1978 6 698 -32
1979 6 651 -47
1980 6 627 -24
1981 6 601 -26
1982 6 582 -19
1983 6 571 -11
1984 6 555 -16
1985 6 540 -15
1986 6 524 -16
1987 6 511 -13
1988 6 497 -14
1989 6 484 -13
1990 6 473 -11
1991 6 460 -13
1992 6 136 -24
1993 6 129 -7
1994 6 122 -7
1995 6 179 57
1996 6 185 6
1997 6 195 10
1998 6 193 -2
1999 6 186 -7
2000 5 854 -332

Fonás: Statisztikai Évkönyv 2003

5854-6757 
25 -1

-903=------ =-37,625 « -3 7 ,6
24

Elmondhatjuk tehát, hogy hazánkban a mezőgazdaságilag mű
velt terület 1976-2000 között évente átlagosan 37.600 hektárral 
csökkent. (Meg kell azonban jegyezni, hogy a csökkenésben sze
repet játszik az is, hogy 1992-től a belterületi kerteket nem veszi 
számba az adatfelvétel.)

Gyakran előfordul, hogy az egymást követő megfigyelések hányadosai mu
tatnak viszonylagos állandóságot. Ekkor az átlagos relatív változás mutatóját
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ycélszerű kiszámítani, ami nem más, mint az Lt = —— láncvis^omszámok mértani
J,-l

átlaga'. —------ - --  --

L = T-1 V, A JV—  X —  x.-.x-^2-  = .r-
Ji Ja Jr-

(6.4.)

A mutató 1-nél nagyobb értéke időszakonkénti átlagos relatív növekedést, 
1-nél kisebb értéke csökkenést jelez. A növekedés, illetve a csökkenés mérté
két a mutató 1 feletti része, (%-osan a 100% feletti rész), illetve az 1-re kiegé
szítő érték (%-osan a 100%-ra kiegészítő érték)mutatja. Az előbb említett 
hiányosság, vagyis az extrém nyitó-, illetve záró-értékre vonatkozó érzékeny
ség, ennek a mutatónak is felróható.

Vizsgáljuk meg hazánkban a távbeszélő fővonalak számának 
1983-1999-es idősorát!

6-4. tábla: A távbeszélő fővonalak száma (ezer db) 1983-1999.

Év j , ív
1983 676 -

1984 705 1,04
1985 739 1,05
1986 770 1,04
1987 813 1,06
1988 858 1,06
1989 916 1,07
1990 996 1,09
1991 1 129 1,13
1992 1 292 1,14
1993 1 498 1,16
1994 1 785 1,19
1995 2 157 1,21
1996 2 651 1,23
1997 3 095 1,17
1998 3 385 1,09
1999 3 609 1,07
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Az átlagos relatív változó mutatója alapján azt mondhatjuk, hogy 
a vizsgált időszakban a távbeszélő fővonalak száma évről évre át
lagosan 11%-kalnőtt.

2 Dekompozíciós idősor-elemzés

Az idősorok vizsgálata során alapvetően az ún. dekompozíciós idősoir- 
modellekkel foglalkozunk. A statisztika módszertanában kitüntetett szerepet 
foglal el az összetett jelenségek vizsgálata során az ún. komponensekre (össze- 
-=vőkre) bontás, majd az összetevők szeparált (külön-külön) történő elemzése.

E kérdéskört egy gyakorlati példával vezetjük be.

Ha egy mérsékelt égövi országban, ahol 5 éven keresztül egyen
letes gazdasági fejlődés volt, és a sörfogyasztásnak vannak ha
gyományai, akkor a fogyasztást természetes mértékegységben 
mérve az adatok ábrázolásakor a következő sajátosságokat fi
gyelhetjük meg.

Amennyiben negyedévenként van adatbázisunk, és a fogyasztás
ra vonatkozó adatainkat az idő függvényében ábrázoljuk, akkor a 
5 év egészében megfigyelhető egy emelkedő tendencia. Észreve
hető azonban, hogy az őszi-téli időszak adatai rendre alacso
nyabbak, a tavaszi, nyári értékek rendre magasabbak. Ez azzal 
magyarázható, hogy a sör fogyasztása hőmérsékletfüggő, illetve 
az inkább nyáron kivett szabadságokkal is összefüggésbe hozha
tó. Megfigyelhetjük azt is, hogy a visszaesés és többletfogyasztás 
nem szabályosan következik be. Egy adott negyedévet befolyá
solják eseti véletlenszerű hatások is: időjárás, a sör árának alaku
lása stb.

Példánk is azt sugallja, hogy az idősorokat alapvetően három összetevő 
eredőjének tekintsük. Ezek: egy időszakon át érvényesülő határozott tenden
cia amelyet alaptendenciának, alapirányzatnak, idegen szóval trendnek ne
vezzük; egy rendre visszatérő viszonylag szabályos, szisztematikus változás, 
amelyet szezonális ingadozásnak (hullámzásnak) nevezünk; és egy nem 
szisztematikus változás, amelyet véletlen ingadozásnak nevezünk.

Minden egyes idősor természetesen nem tartalmazza mind a három össze
tevőt. A következőkben sematikus ábrák segítségével bemutatunk néhány, a 
gyakorlatban rendszeresen előforduló esetet.
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Ahol az egyes idősorok az alábbi összetevőket tartalmazzák:
a. nincs trendhatás, csak egy állandó érték körüli véletlen ingadozás 

(ezt stacionárius idősornak nevezzük),
b. szezonális ingadozás és véletlen, trendhatás nincs,
c. növekvő lineáris trend, szezonalitás és véleden ingadozás,
d. csökkenő nem lieáris trend és véletlen ingadozás, szezonhatás 

azonban nincs.

A fenti ábrák alapján is megállapítható az, hogy az idősor-elemzés feladata 
a három összetevő egymástól való elkülönítése, és hatásuk kimutatása.

A statisztikai elemzés szempontjából tehát, az idősorok következő össze
tevőit különböztetjük meg:

■ Trendhatás vagy alapirányzat: a trendhatás olyan, az idősort 
befolyásoló főbb hatások eredőjeként határozottan jelentkező 
tendencia, amely a vizsgált időszakban állandóan érvényesül, és 
stabilitást mutat.
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8 Szezonális ingadozás: ha az állandó periódushosszú, sziszte
matikusan jelentkező ismétlődő hullámzásokat mutató idősorok 
esetében a periódushossz egy év, vagy ennél rövidebb időszak, 
akkor a jelenséget szezonális ingadozásnak, röviden 
szezonalitásnak nevezzük. Periódus alatt azt az időszakot értjük, 
amely alatt egy teljes hullám lezajlik. A változó periódushosszú 
ingadozások közül nevezetes az ún. konjunktúra ciklus. Ezen 
hullámmozgásokat — melyek periódushossza több év, - a konjunk
túrakutatás rendszerezi, és részletesen foglalkozik vizsgálatának 
módszereivel.

■ Véletlen ingadozás: a véletlen ingadozás alatt sok kisebb jelen
tőségű, egyedi, befolyásoló tényező együttes hatásának eredőjét 
értjük, melyek erősíthetik, vagy ki is olthatják egymás hatását. 
Ezek a véletlen tényezők szisztematikus hatást nem gyakorolnak 
idősorra.

3 Strukturális törés: kiegészítésként meg kell említeni a strukturális 
törést. Strukturális töréseknek nevezzük az olyan egyszeri, jelentős 
tendenciaváltozásokat, melyek oly számottevően befolyásolják az 
adott időszakban a jelenség alakulását, hogy külön vizsgálatot igé
nyelnek. Strukturális törés megléte esetén fontos cél, a létrehozó 
ok vagy okok feltárása, a hatás vagy hatások tovagyűrűzésének, 
esetleges „elhalásának" elemzése. Ha a strukturális törések száma 
és jelentősége nagy, akkor a dekompozíciós idősor-elemzés mód
szereinek hatékonysága megkérdőjelezhető.

A dekompozíciós idősor-elemzés statisztikai módszerei azt feltételezik, 
hogy idősoraink trendhatásból, szezon- és véletlen ingadozásból, - vagy ezen 
három összetevő valamilyen kombinációjából — tevődnek össze (természete
sen véletlen hatás minden idősorban jelentkezik). Ezért ez a módszertan a 
trend kimutatásának és a szezonalitás vizsgálatának módszereit tartalmazza. A 
véletlen hatást önmagában nem vizsgálja, maradék hatásként kezeli. Az egy 
évnél hosszabb periódusú ingadozások kimutatásának módszereivel, mint már 
említettük, a konjunktúrakutatás foglalkozik.

63 Trendszámítás

Az idősor értékeit befolyásoló összetevők közül elsőként az alapirányzat, a 
trend meghatározását és értelmezését mutatjuk be. A trendszámítás célja, az 
idősor egyik komponensének, az alapirányzatnak a kimutatása. Ennek érdeké
ben az idősor kiegyenlítésére törekszünk, úgy, hogy a többi összetevő (a sze
zonális és a véletlen ingadozás) hatását kiküszöböljük. A trend számszerűsíté
sének két alapvető módszere terjedt el.
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1. Az ún. mozgóátlagolásos eljárás, ami a trendet az idősor dinami
kus átlagaként álltja elő

2. Az analitikus trendszámítás, amely vizsgált jelenség tartós ten
denciáját a az idősorhoz illesztett valamilyen kiegyenlítő gör
bével (speciális esetben egyenessel), a trendvonallal írja le.

6.3.1 Mozgóátlagolás

Mozgóádagolás technika alkalmazásánál vesszük a2  idősor első k számú 
adatát, majd ezeket összegezzük. Az összeget k értékével, a mozgó átlag tag
számával osztjuk, és az így kapott számértéket, az átlaggal jellemzett időszak 
közepéhez rendeljük. A következő lépés az előzőek olyan módon történő 
ismétlése, hogy az első összegzendő tagot elhagyjuk, és helyette az idősor 
következő (Á + l-edik) megfigyelését vesszük, és újra elvégezzük a k tagszá
mú átlagolást. Ezt a műveletet addig folytatjuk, amíg az utolsó idősori értéket 
is felhasználjuk.

Amennyiben k páratlan a mozgóátlagok kiszámításának képlete:

A _  1)/2 +  • • • +  J t  +  • • • +  J , + (*_1)/2

Ha k páros, akkor az időszak közepe két átlagolt érték közé esik. Ez eset
ben egy ismételt k -2  tagú mozgóátlagolást, más néven centrírozást végzünk, 
így a kétszeri eltolódás miatt az y t megfigyelt idősori értékek és az y t moz- 
góátlag-értékek már egymásnak megfelelhetők.

Páros tagszámú mozgóátlagok esetén -  figyelembe véve a centrírozás 
szükségességét -  az alábbi képlet segítségével, egy lépésben megkapjuk a 
mozgóátlagolású trend értékeit:

Jt-k/2 üt-k/2+1 + ••• + J>, +--- + J W 2-1

k

1
+ - J W /  2 (6.6.)

Az átlagolt értékek jelentik az idősornak az alapirányzat szerint várható ér
tékeit, röviden az y t trendértékeket.
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A következő számpélda a mozgóádagolásos eljárást mutatja be. 
Állítsuk elő k — A tagú mozgóátlagolásos módszerrel egy nagy
áruház 1997-2004-es összforgalmának trendértékeit!

g,5. tábla: Egy nagyáruház 1997-2004-es összforgalmának adatai (ezer Ft) negyedéves
bontásban

Év f. II. III. IV.
negyedév

1997 96 323 110 081 119 029 156 040
1998 119 019 130 557 138 625 172 903
1999 136 559 139 963 160 600 210 812
2000 158 449 158 870 182 098 227 863
2001 176 904 190 627 188 501 235 614
2002 176 757 190 243 189 941 250 006
2003 202 205 191 694 198 541 261 029
2004 247 441 226 908 261 689 307 951

Az eljárás megértését segíti az alábbi 6-6. tábla:
6-6. tábla: Részlet a mozgóátlagolás munkatáblájából

Sorszám Megfigyelés 4 tagú átlag Centrírozott érték
1. 96 323 - -
2. 110 081 120 368 -
3. 119 029 126 042 123 205
4. 156 040 131 161 128 602
5. 119 019 136 060 133 611
6. 130 557 140 276 138 168
• • * ;

Amennyiben -  az illusztráció kedvéért — két lépesben kívánjuk a 
mozgóátlagokat előállítani, akkor az első két, négytagú átlag

Á 2 - 3

> 3 - 4  =

96 323+110 081+119 029+156 040 
4

110 081+119 029+156 040+119019 
4

= 120 368 

= 126 042

Majd ezek átlagaként keletkezik az első centrírozott érték

J 3  =

120 368+126 042 
2

= 123 205
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Egy lépésben is kiszámíthatjuk az első (3. időszakhoz tartozó) 
mozgóátlagolt trendértéket:

96 323 +110 081 +119 029 +156 040 + -119019 
________________________________2______

4
= 123205

A mozgóátlagolás végeredményét mutatja a következő tábla:
6-7. tábla: A mozgóátlagolásos trendértékek egy nagyáruház összforgalmú adataira

Év I. II. III. IV.
Negyedév

1997 - - 123 205 128 602
1998 133 611 138 168 142 469 145 837
1999 149 759 157 245 164 720 169 819
2000 174 870 179 689 184 127 190 403
2001 195 173 196 943 197 893 197 827
2002 197 959 199 938 204 918 208 280
2003 209 537 211 989 219 022 229 078
2004 241 373 255 132 - -

A véletlen hatás kiszűrését az átlagolás művelete célozza, de külön meg
fontolást kíván a mozgóátlagolás k tagszámának meghatározása. Minél na
gyobb k értéke, annál biztosabban felszínre kerül a feltárni kívánt alaptenden
cia, annál eredményesebb a véletlen hatás kiszűrése. Korlátozó tényező vi
szont, -mint a fenti példában is észlelhető- az átlagolt idősor rövidülése. Ez 
azt jelenti, hogy a kiinduló adatbázishoz képest, kevesebb mozgóátlagok nye
rünk. Nevezetesen, k-1 számú adattal rövidül a sorunk, ha a mozgó ádag tag
száma páratlan szám, míg ha páros, k számú adattal, arányosan a vizsgált idő
szak elején és végén.

Szezonalitást is tartalmazó idősoroknál a k értékének megválasztásánál úgy 
járunk el, hogy a k tagszám megegyezzen a szezonok s^ámával, vagy annak egés% 
s%ámú többszöröse legyen, a szezonhatás kiszűrése érdekében. Ellenkező esetben 
a gyenge, illetve az erős idények rendre nagyobb súlyt kapnak az átlagolás 
során, így egy zavaró hullámzást visznek be az y t idősorába. Fentiek miatt 
például, a negyedéves idősorok lehetséges k tagszáma 4, 8, 12,..., a havi bontá
sú idősorok esetén pedig 12, illetve 24,...

Ábrázoljuk ezek után a tényadatokat és a kiszámított trend
értékeket az áruházi példánkban!
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6-2. ábra: Egy áruház forgalmi adatai és a mozgóátlagolású trendadatok, 
1997-2004 között

A fenti ábra jól mutatja, hogy a mozgóátlagolású trend (a szagga
tott vonal) kiegyenlíti a hullámzó idősort, és ezáltal jobban látha
tó vizsgált forgalom növekvő tendenciája.

A mozgóátlagolású technika tehát, az idősorban meglévő, trendnek neve
zett tendenciát, az adatbázisunk időpontjaihoz (-tartamaihoz) rendelt átlagok 
sorozataként adja meg, amelyeket a trend szerint várható értékeknek, röviden 
trendértékeknek nevezünk.

A bemutatott mozgóátlagolásos módszer a legegyszerűbb, súlyozatlan 
alapeljárás, hiszen az idősor értékei az átlagolás során azonos jelentőséggel 
szerepelnek. A mozgóátlagolásos technika számos változatát ismeri a szakiro
dalom, melyek különösen a prognosztika területén használatosak.

6.3.2 Analitikus trendszámítás

Az analitikus trendszámítás egy ún. görbeillesztési feladatot jelent, mely 
valamilyen ismert, egyszerű matematikai függvénnyel írja le a vizsgált jelenség 
tartós tendenciáját. A görbeillesztési feladatot úgy kell elképzelni, hogy kiindulva 
az idősor grafikus ábrájából a vonaldiagramba, az alapirányzatot kimutatandó, 
egy kiegyenlítő vonalat kívánunk becslésszerűen berajzolni. Könnyen belátha
tó, hogy az ábrába számos görbe rajzolható, melyek különbözőképpen illesz
kednek a megfigyelt idősori értékekhez, de mindegyikük tulajdonképpen egy 
grafikus becslésnek is tekinthető. A láthatóan szubjektív és esetleges grafikus 
becslés helyett, az analitikus trendszámítás algebrai módon kezelhető megol
dást nyújt az alapirányzat kimutatására.
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Az analitikus trendszámítás első lépésében -  valamilyen előzetes informá
ció alapján -  kiválasztjuk az illesztendő matematikai függvény típusát, például 
a lineáris függvényt -  melynek egyenlete, y  -  b0 + bxx , - ezt trendfügg. 
vénynek nevezzük; második lépésként a választott trend függvény együttható
inak, más néven paramétereinek (esetünkben b0 és bx -nek) konkrét értéket 
adunk. A trend függvény paramétereinek értékét a megfigyelt idősori adatok
ból közelítő számítással, azaz becsléssel állapítjuk meg. Görbeillesztési felada
tok elvégzésére a leggyakrabban az ún. (klasszikus legkisebb négvey.tgjL 
módszerét ,-szokás alkalmazni, mely közvetlenül a lineáris trendfüggvény il
lesztésére alkalmas.

Lineáris trend becslése

A trendfüggvény becslése lineáris esetben nem más, mint az alábbi egye
nes együtthatóinak megjhatarozasa: ’

ahol: b0 az egyenes tengelymetszete, 
bx az egyenes iránytangense, 
t = 1,2,..., T változó jeleníti meg az idő múlását.

A klasszikus legkisebb négyeztek módszerét a 6-3. ábra alapján ismer
tetjük. A koordináta rendszer vízszintes tengelyén az idő múlását mutató / 
változó értékei szerepelnek. A / változó függvényében ábrázolt idősori értéke
ket, az y t -két jelzik az ábra pontjai, melyeket összekötve nyertük az idősor 
vonaldiagramját. A vonaldiagramba húzott egyenes jelenti estünkben a „ki
egyenlítő görbét”, mely a lineáris trendfüggvényt ábrázolja. Amennyiben a 
berajzolt egyenest tekintjük a legkisebb négyzetek módszerével becsült lineáris 
trendfüggvénynek, akkor ez az egyenes illeszkedik a legjobban a megfigyelt 
idősori értékeket mutató pontokhoz.

Itt megállva, két kérdést kell megválaszolnunk: egyrészt, mit tekintünk a 
legszorosabb illeszkedés kritériumának, másrészt, hogyan állítható elő az áb
rában szereplő egyenes, mint lineáris trend függvény? Ez utóbbihoz kapcsoló
dó megjegyzés: mivel a t változó értékei ismertek, azaz, az idő múlása mindig 
jellemezhető / = 1,2,.. ,,T  pozitív egész számokkal „csak” a b0 és bx paramé
terek konkrét értékének kiszámítása szükséges, a megfigyelt y ,  idősori érté
kekből. így a fenti egyenletbe behelyettesítve, az y t trendértékek meghatá
rozhatók, melyek előállítják az egyenest (természetesen tudjuk, - mivel egye
nesről van szó - hogy ehhez csupán két y t érték is elegendő).

(6.7.)
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A feltett kérdések megválaszolásához visszatérve, tanulmányozzuk tovább 
az ábrát!

6-3. ábra: A klasszikus legkisebb négyzetek módszerének elve

Válasszunk ki egy tetszőleges t értéket és keressük meg a hozzá rendelhető 
idősori tényleges ( j , )  és a lineáris trend szerinti becsült ( y , ) értéket! Az 
y t és y ,  adatok általában eltérnek egymástól, amit e, -vei jelölünk. Az 
( j t  - J , )  eltérések, - melyek véletlen hatásként értelmezhetők, - előjele egy
aránt lehet pozitív, illetve negatív, attól függően, hogy a tényleges értéket rep
rezentáló pont az egyenes felett vagy az egyenes alatt helyezkedik el. Felada
tunk szerint azt az egyenest kell meghatároznunk, amely a legjobban illeszke
dik a pontok összességéhez. Logikus, hogy az eltérések értéke annál kisebb, 
minél közelebb van az egyenes a megfigyelt értékekhez. Vizsgálatunk szem
pontjából a pontoktól való eltérés iránya érdektelen, csupán a nagysága fon
tos. Ezért kézenfekvő megoldásnak tűnik, ha az eltérések négyzeteivel dolgo
zunk a továbbiakban, ezáltal a hibákat „súlyozva" vesszük figyelembe. Mivel a 
valamennyi megfigyelt értékhez legjobban illeszkedő egyenest keressük, az 
eltérések négyzetösszegének minimuma mellett nyerjük a legjobb megol
dást:
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X e, = É  ( Jt ~ T mm (6.8.)
/=! /=1

A fenti összefüggésbe y t helyére (b0 + b1)-gyet írva, - mivel / és j t idősor 
értékek adottak, - a négyzetösszeg kizárólag b0 és bx függvénye:

f [ K Á )  = Yj^y>~bo~ bit y  (6.9.)
t = \

A ldasszikus legldsebb négyzetek módszerének logikája szerint a lineáris 
trendfüggvényt azzal az egyenessel becsüljük, amelyre nézve a négyzetösszeg 
minimális. Tulajdonképpen egy többváltozós szélsőérték-számítási feladat 
megoldásával juthatunk a keresett függvényhez. A (6.9.) függvénynek csak 
akkor lehet szélső értéke, ha ott mindkét parciális derivált nulla. Esetünkben a 
szélső érték minimum, mivel a második derivált pozitív. A parciális deriváltak 
b0 és bx szerint:

^ -= ~ 2Y ,(y> ~ bo- V )ob0 t=i

J = - 2Z U - ^ o - v ) íd/pj ;=1

(6 .10.)

Ha a fenti parciális deriváltakat egyenlővé tesszük nullával, és célszerűen 
átalakítjuk, a paraméterek kiszámítására az alábbi ún. normálegyenleteket 
nyerjük. A normálegyenletek az alábbiak:

i > ,= * b  T + b ^ í
1=1 /=1

(=1 t= 1 /=!

(6.11.)

Mivel a t változó értékei és az j ,  idősor-adatok, valamint a szükséges ösz- 
szegek, keresztszorzatok összegei és négyzetösszegek ismertek, a normál
egyenletek két-ismeredenes első fokú egyenletrendszert alkotnak, álról az is
meretlenek (b0, bx) paraméterek. Az egyenletrendszer megoldásaként nyerjük 
a lineáris trend b0 és bx paraméterének közelítő, becsült értékét.

A lineáris trendfüggvény paramétereinek értelmezése:
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f erA' -ai j o r •*£__! ( -oL\ — '
■ Lineáris trend esetén a tengelymetszet (a £0 paraméter) megadja a 

/=0, azaz az első megfigyelést közvetlenül megelőző időpontra 
vonatkozó trend értéket;

a az iránytangens (a bx paraméter) megmutatja az időegységenkénti 
ádagos abszolút változás nagyságát. Akkor alkalmazzuk a lineáris 
trendet, ha feltételezhető, hogy egységnyi időváltozás hatására, a 
vizsgált folyamat változása, növekedése vagy csökkenése, az 
elemzett időtávon belül abszolút értelemben megközelítően állan
dó.

A lineáris trend becslését a hazánkra vonatkozó művelt mező- 
gazdasági terület 1976-2000-es idősorán mutatjuk be.
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6-8. tábla: A művelt mezőgazdasági terület (ezer hektár) 1976-2000

Év t yt X
1976 1 6 757 5 992
1977 2 6 730 5 962
1978 3 6 698 5 932
1979 4 6 651 5 901
1980 5 6 627 5 871
1981 6 6 601 5 841
1982 7 6 582 5 810
1983 8 6 571 5 780
1984 9 6 555 5 749
1985 10 6 540 5 719
1986 11 6 524 5 689
1987 12 6 511 5 658
1988 13 6 497 5 628
1989 14 6 484 5 598
1990 15 6 473 5 567
1991 16 6 460 5 537
1992 17 6 136 5 507
1993 18 6 129 5 476
1994 19 6 122 5 446
1995 20 6 179 5 415
1996 21 6 185 5 385
1997 22 6 195 5 355
1998 23 6 193 5 324
1999 24 6 186 5 294
2000 25 5 854 5 264

A megoldáshoz szükséges számítási eredmények:

T = 25, J^ ( = 325, 2 / 2 =5525 

=160440 "£lt j t=  2046241 
160440=^25+^325 

2046241=^325 + ̂ 5525

A becsült lineáris trend egyenlete :

}, =6022,79- 30,37/
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oA<>-<-c<-a ,S S . - . K r . . . j  .s>

A £Q paraméter szerint a fenti lineáris trendfuggvény a magyar 
mezőgazdasági művelt termőterületre vonatkozóan 1975-ben 
6 022 ezer hektárt becsül.

A paraméter értelmezése: A trendbecslés alapján a magyar 
mezőgazdasági művelt termőterület 1976-2000 között, évről- 
évre átlagosan 30 370 hektárral csökkent.

A tényadatokat és a trendértékeket szemlélteti az alábbi 6-4. áb
ra:

6-4. ábra: A művelt mezőgazdasági terület 1976-2000. között és az illesztett lineáris
trend

Az analitikus trendszámítás az idősorokban mutatkozó fejlődési alapirány
zatot, egy trendegyenlettel adja meg, melyből a trendértékek (j ,  -k), a t válto
zó értékeinek a trendegyenletbe való behelyettesítésével nyerhetők.

Exponenciális trend becslése

A lineáris mellett a másik leggyakrabban alkalmazott trendfüggvény az ex
ponenciális trend.

Az említett két trendfuggvényben az a közös, hogy mindkettő egyenletes 
változást mutat. A lineáris trend esetén az abszolút változások (az elsőfokú 
differenciák), míg az exponenciális trendnél a relatív változások (a láncvi- 
szonyszámok) mutatnak viszonylagos állandóságot (stabilitást).
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Az exponenáátisJ^gíón ji,

L A = A bL._ (6-12-)

A paraméterének becslését könnyen megoldhatjuk a legkisebb négyzetek mód
szerével, ha az egyenletet logaritmizálva45, lineáris alakra hozzuk:

In y t =ln£0 +rln^ (6.13.)

Bevezetve az alábbi jelöléseket:

In bü = B0 In by = B1

egy lineáris függvényt nyerünk, ahol az eredeti idősomnk logaritmikus ér
tékei függnek lineárisan a t időváltozó értékeitől, B0 és B1 paraméterekkel.

In J I =B0+ B/ (6.14.)

A (6.14.) egyenlet paraméterei már becsülhetők a megismert normálegyen
letek megoldásával.

A paraméterek értelmezése:

m Exponenciális trend esetén b0 paraméter értelmezése megegyezik 
a lineáris esettel,

a bx megmutatja az időegységenkénti átlagos relatív változás nagy
ságát.

3 Általában a közép- és hosszú távú gazdasági és társadalmi folya
matok jellemzésének alapmodellje. Akkor alkalmazzuk, ha feltéte
lezhető, hogy egységnyi időváltozás hatására a folyamat változása 
relatíve állandó, azaz a vizsgált időszakban a megfigyelések az elő
ző értékhez képest rendre megközelítően azonos százalékos nö
vekedést vagy csökkenést mutatnak.

Az exponenciális trend becslését a távbeszélő fővonalak száma 
magyarországi 1983-1999-es idősorán mutatjuk be:

45Természetesen bármilyen alapú logaritmus használható, de itt a természetes ala
pút alkalmazzuk
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6-9. tábla: A távbeszélő fővonalak száma (ezer fő) 1983-1999.

Év t y, y,
1983 1 676 546
1984 2 705 611
1985 3 739 683
1986 4 770 765
1987 5 813 856
1988 6 858 958
1989 7 916 1 073
1990 8 996 1 201
1991 9 1 129 1 344
1992 10 1 292 1 504
1993 11 1 498 1 684
1994 12 1 785 1 885
1995 13 2 157 2 109
1996 14 2 651 2 361
1997 15 3 095 2 643
1998 16 3 385 2 958
1999 17 3 609 3 311

A számítás menete:

T = 17 £ /  = 153 £ Y = 1785

£ l n j ,  =122,41 £ f l n j ,  =1148 
122,41 = 1750 +1535,
1148 = 15350 + 1.7855,

50 =6,189 
5, =0,1127 
b =487,36 
bx =1,1193

Az exponenciális trendfüggvény:

j ,  =487,36X1,1193'
P>CfCc«/j4'Tr̂ rt; | "síz

A b0 paraméter értelmezése: Az 1982-re becsült alapirányzat ér
ték, azaz a távbeszélő fővonalak becsült száma 487 360 db.
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A bx paraméter értelmezése: A trendbecslés alapján a távbeszélő 
fővonalak száma évről évre átlagosan 1,119 szeresére, 111,9%-ra 
nő, azaz átlagosan 11,9%-kal növekszik.

Az eredeti adatokat és az exponenciális trend értékeit szemlélteti 
az alábbi 6-5. ábra:

S-S. ábra: A távbeszélő fővonalak száma (ezer db) 1983-1999. között 
és az illesztett exponenciális trend

ÉV

A fenti ábrában az alapirányzatot a szaggatott vonal, az idősort a 
folyamatos vonal jelzi.

Vegyük észre, hogy a lineáris trend bx paraméterének és a korábban bemu
tatott D mutatónak, valamint az exponenciális trend bx paraméterének és az
l  mutatónak értelmezése -  látszólag -  azonos. A trendparaméterek azonban 
jobb közelítései a fenti mértékeknek, mivel ezek meghatározása során vala
mennyi idősori értéket (tehát nemcsak az elsőt és utolsót) figyelembe vettük.

Az analitikus trendszámítás befejezéseképpen, a leggyakrabban használt 
trendfüggvényeket foglaljuk össze egy táblában.
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6-10. tábla: Néhány gyakrabban használt trendfüggvény

Trendfüggvény
típusa modellje

lineáris )  = b0+b1t

exponenciális y  = KK
polinomiális j  = b0+ b j  + b2t~ + ... + bf t p

telítődési (S-alakú) b2
y  = , , -vb0+e

A legtöbb, nem lineáris trendfüggvény paramétereinek közelítő meghatá
rozása a klasszikus legkisebb négyzetek módszerével (KLNM) elvégezhető.

■ Amennyiben az idősorban tendencia-váltás tapasztalható, vagyis 
növekedésből csökkenésbe (vagy fordítva) megy át, akár ismétlő
dően is, az idősor gyakran jól modellezhető p-ed fokú poli- 
mommal. Értelemszerű, hogy a fokszám növelése egyre jobb il
lesztést ad, de megállapítható, hogy p  > 3 fokszám alkalmazása 
már igen nehezen indokolható. Megjegyezzük, hogy a másodfokú 
polinom alkalmas például a termékek életgörbéjének leírására.

■ Telítődési görbe (logisztikus trend) általában hosszabb távon 
vizsgált olyan folyamazok leírására alkalmas, melyeknél a fejlődés 
három szakasza különíthető el. Például, egy új termék megjelenéskor 
a piaci bevezetés szakasza után, a gyors felfutás, majd a piaci telí
tődés szakasza következik. Érdemes megjegyezni, hogy a függ

vény értéke nem haladhat meg egy „küszöbértéket” ' oK=
K j

valamint hogy a növekedési ráta egyszerűen meghatározható: 

—  = b, \ 1 1 ,  azaz minél közelebb van az idősori érték a kü-
J  l  k )

szöbértékhez, annál kisebb a növekedés üteme.

A legkisebb négyzetek módszeréről tudjuk, hogy adott függvénytípuson 
belül, a legjobban illeszkedő görbét szolgáltatja trendfüggvényként. Az alkal
mazandó függvény típusának kiválasztása azonban az elemző feladata. Ehhez 
egyrészt, - a vizsgált jelenség tulajdonságaira, az időbeli lefutás körülményeire 
vonatkozó -  szakmai ismeretek, másrészt statisztikai elemzések (például grafi
kus ábrázolás) szükséges.

Gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy az alkalmazható függvénytípusok 
közül nem tudunk választani, illetve, a rendelkezésre álló számítógépes prog-
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raniok kínálják azt a lehetőséget, hogy többféle trendfüggvényt illesztve, ezei 
ből válasszunk. A választáshoz elegendő minden illesztett trendfüggvény est.

legkisebb eltérés-négyzetösszeg tartozik, az a trendfuggvény írja le legjobban 
az idősor alapirányzatát.

Az illeszkedés jóságára, azaz az elkövetett hiba, az ( y , — y t) eltérések 
nagyságára a szakirodalom számos mutatószámot használ, melyek közül a 
leggyakrabban használatosakat mutatjuk be.

Átlagos négyhetes hihet16:

amely -  láthatóan -  egy szórásnégyzet típusú mutatószám, mely az 
( — J t ) eltérések négyzetes átlagának négyzetével, tömören, egy számmal 
jelzi az illeszkedés szorosságát minden egyes függvény esetén.

Előrejelzés átlagos abszolút százalékos h ibáié7:

ahol a becslési hiba abszolút értékét a becsülendő idősori értékhez viszo
nyítjuk, és az így kapott relatív hibákat összegezzük. A mutató tárgyi értelme 
kézenfekvő: az előrejelzett és tényleges érték átlagos eltérését mutatja a tény
adathoz viszonyítva.

Az MSE mutatót a gyakorlatban inkább a trendfüggvények közötti válasz
tásra használjuk, a MAPE mutatót ezzel szemben könnyű értelmezhetősége 
kedvéért alkalmazzuk. Abszolút korlát a jó illeszkedésre nem adható, ám kije
lenthetjük, hogy a 10%-nál kisebb átlagos abszolút hiba megfelelően választott 
trendfüggvényre utal.

A fenti két mutatót meghatározhatjuk a fejezetben bemutatott 
példák esetére. A számítások végeredménye a művelt mezőgaz
dasági területet vizsgáló példánk esetén:

46 Mean squared error.
47 Mean absolute percentage error.

eltérés-négyzetösszeg kiszámítása, ugyanis amelyikhez

(6.15.)

(6.16.)
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MSE = 630 551 
MAPE = 0,123

míg a távbeszélő fővonalak számát tekintve:
MSE = 47 354 
MAPE = 0,116

A kapott eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a választott 
trendfüggvények megfelelőnek mondhatók, az átlagos abszolút 
eltérés (MAPE) nem haladja meg jelentősen a 10%-ot.

6,4 A szezonalitás számszerűsítése

Az idősorok összetevőinek ismertetésénél már definiáltuk a szezonalitást, 
mint az állandó periódushosszú, éven belüli ingadozásokat. Havi és negyed
éves bontású idősoroknál tapasztalható, hogy egyes negyedévekben, illetve 
hónapokban az alaptendenciához viszonyított szisztematikus visszaesés, más 
negyedévekben, illetve hónapokban rendszeres kiug'ás tapasztalható.

A szezonalitás létrejöttében meghatározó szerepe van bizonyos természetije- 
lenségeknek. Ilyen a Föld forgása, meghatározott körforgása a Nap körül, amely 
a napi, havi, évszakonkénti szezonalitásnak fő okozója. Alapvetően éghajlati 
tényezőkön keresztül fejti ki hatását, elsősorban a hőmérséklet és a megvilágí- 
tottság megváltozása révén.

A fentiek összefüggésében alakultak ki olyan, a társadalmi-gazdasági életben 
megfigyelt jelenségek., amelyek szintén szezonalitást okoznak. A társadalmi szo
kások, hagyományok, az ünnepek, a divat jelentős hullámzásokat hoz létre a 
kereskedelemben, a közlekedésben, a postaforgalomban, a hírközlésben, az 
áramfogyasztásban stb.

Nagyon fontos a szezonalitás kimutatása, mivel mértékének megismerése 
után olyan döntéseket lehet hozni, melyekkel, a szezonális hullámzások káros 
hatásait csökkenthetők, a kedvező hatások felerősítbetők. A szezonalitás tárgyalása 
során először tisztázzuk a szezonalitás alap-modelljeit, majd bemutatjuk a 
szezonális hatások számszerűsítésének „klasszikus” módszereit.

6.4.1 A szezonalitás alapvető modelljei

A szezonalitás alap-modelljei az idősor összetevőiként definiált trend-, sze
zon- és véletlen komponens lehetséges kapcsolódási módjait írják le.
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Ha a szezonális hullámmozgás kitérései, amplitúdói abszolút értelemben 
vagy relatív (a trendhez viszonyítva) értelemben állandóságot mutatnak, akkor 
állandó szezomalitásról, ellenkező esetben változó szezonaütásról beszé
lünk. A változó szezonalitás elemzését tananyagunk nem tárgyalja.

Az állandó szezonalitás modellezésének két alapformája ismeretes:
m additív modell, és 
H multiplikatív modell.

Additív modell

Additív modell eseténfeltételezzük, hogy az idősor megfigyeltértékei, a 
trend, a szezon- és a véletlen komponens értékeinek összegeként állítható elő,

J , j = J i j +s ) +^  (6-17.)
ahol: a megfigyelt idősor értéke, az i-edik periódus j-edik szezonjában

y t] a trendérték, az i-edik periódus j-edik szezonjában 

s * a j-edik szezonban a szezonális eltérés, 

v*. a véletlen hatás, az i-edik periódus j-edik szezonjában 
i  = 1 , 2 a periódusok (pl. évek) száma,
j  = 1 , 2 a perióduson belüli időszakok, azaz a szezonok (pl. ne
gyedévek, hónapok) száma.

Az újonnan bevezetett jelölésekhez néhány megjegyzést füzünk. Idősorunk 
általános elemének jelölésére eddig az y t it = 1,...,T) módot használtuk és 
eszerint, idősorunk T számú adatból áll. Ha az idősorban szezon
komponenst is megkülönböztetünk, a bevezetett új jelölés szerint az idősor 
általános eleme: y tj (i = 1,2,...,«; j  = 1,2,...,m) , és az idősor adatainak száma:
nXm = T . Az állandó szezonalitás egyben azt is jelenti, hogy ha bármely pe
riódus (pl. év) ugyanazon szezonjáról (pl. hónapjáról) van szó, a szezon- 
ingadozás eltérítő hatása standard, a vizsgált t = l,...,T  időtartam alatt. Ez azt 
jelenti tehát, hogy a vizsgált összes periódusban -  példaként az elmúlt öt év
ben -, negyedéves adatokkal leírt szezonalitás esetén négy szezontényezővel, 
havi adatok esetén tizenkét szezontényezővel jellemezzük a szezon
ingadozást. Ezért kell tehát az s , ( j  = 1,2,...,m) jelölést a szezon
komponensre bevezetni (negyedéves adatoknál m = 4 ,  havi adatoknál 
m = 12), és ilyenkor a periódusok (pl. évek) jelölésére az i  = l,2 ,...,n  módot 
használni.
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Az additív modellt az alábbi — természetesen csak elméleti összefüggést 
bemutató -  ábra szemlélteti:

6-6. ábra: Az additív modell

ahol: h a periódus (hullámhossz),
ax a periódusonként! legnagyobb értéknél mért amplitúdó, 
d, a periódusonként! legkisebb értéknél mért amplitúdó.

Az additív modell esetén tehát azt tapasztaljuk, hogy a különböző periódu
sok azonos" szezonjában, a trendtől mért eltérések nagysága megközelítőleg 
ugyanakkora.

Mivel a szezonális hullámzást az alapirányzathoz képest jelentkező szisz- 
tematikus pozitív és negatív eltérésekként definiáltuk, elvárható követelmény, 
hogy egy teljes perióduson belül kiegyenlítsék egymást. Ezért additív modell 
esetén a szezonális eltérésekre vonatkozó követelmény úgy írható fel, hogy
A  , '' ItcürO.íiúó ' O
2 - fy = °- )

y  $ 3 - / o  '3 C A - M n  -o
A véletlen komponensre hasonló követelmény írható fel, eszerint

T n m
= 0 , vagyis „megköveteljük”, hogy a véletlen tag ne eredmé-

;= l  i= l 7=1

nyezzen szisztematikus eltérést az alapirányzathoz képest.

Multiplikatív moduli
fojWuA'.c* mám- 'CíÁ/d.

-  ' 1 : baJr'P'AAu ,̂
fXt-'K.ÍAÚLl ■TrHAbtojbo ’ -AOi ' {
V h3 > C Cü '

'i 'u lc

/hAovCjUxl ■íp'CtSítM 1 C
f2. < O '^ í 
R > R.*
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Multiplikatív modell esetén feltételezzük, az idősor megfigyel tértékei (jr ) 

a trend (J e ) , a szezon (j .) és a véletlen (ír ) komponens értékeinek szorza
taként állítható elő.

(6.18.)
áltól, a már ismert jelölések mellett, ( j .) a j-edik szezonhoz tartozó sze

zonális komponens, a szezonindex.

A multiplikatív modellt az alábbi módon szemléltethetjük (6-7. ábra):
6-7. ábra: A multiplikatív modell

Akkor beszélünk multiplikatív modellről, ha az ábrában jelölt szezonra vo-

natkozoan —  -  —  = —  igaz, es a megfelelő szezonoknál jelentkező hasonló
■ J i  J 2 J i  J

hányadosok szinténüHándóságot mutatnak. A multiplikatív modell logikájának 
megfelelően, a szezonindexekre vonatkozó követelmény úgy írható fel, hogy

/ l ó  / i f c r  / . ' C ó  C  5 5  G  A; o £
7=1 _

Po

= 1, a véletlen komponenshez az előző logikához hasonlóan alakul.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a szezonalitás eltérítő hatása a meg
felelő szezonoknál additív modellben abszolút állandóságot, multiplikatív 
modellben a trendhez mért relatív állandóságot mutat.
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A két modell közötti választásnál segíthet:
13 a vizsgált jelenséggel kapcsolatos szakmai ismeretanyag és 
0 a grafikus ábrázolás.

6.4.2 A szezontényező meghatározásának egyszerű módszerei

A most bemutatásra kerülő -  a gyakorlatban leginkább elterjedt -  
szezonalitás-vizsgálati módszerek feltételezik valamilyen trendszámítási mód
szerrel a trendértékek előzetes számszerűsítését.

A szezontényező meghatározása két lépésben történik:

B a trendhatás leválasztásával, és
B a véletlen hatás kiszűrésével

A szezonális hatás számszerűsítését multiplikativ és additív modell esetén 
együtt mutatjuk be. Kiindulva a (6.17.) és (6.18Ű modellekből

először a már előzetesen számszerűsített trendhatást szűrjük ki a megfi
gyelt idősorunkból. Ez a két alap-modellnek megfelelően az alábbiak szerűit 
történik:

1. A megfigyelt és trend-értékek hányadosai, illetve különbségei, 
feltételezéseink szerűit már csak a szezon- és véletlen hatást 
tartalmazzák.

2. A második lépésben a véletlen hatás kiszűrését kívánjuk elvé
gezni, az előbbiekben nyert hányadosok, illetve különbségek, 
azonos szezonra eső értékeinek ádagolásával.

A két alap-modellből így -  a szezonok számának megfelelően m számú - 
nyers szezonindexekhez, illetve nyers szezonális eltérésekhez jutunk.

A szezonkomponensekre megfogalmazott követelményteljesülését vizsgál
ni kell mindkét modell esetén. Ha a követelmény nem teljesül, a nyers szezon
tényezőket korrigálni kell. Korrekciós tényező a két modellben:

s
1

m
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ami nem más, mint az m számú nyers szezonindex, illetve -eltérés egyszeri' 
számtani átlaga.

A tisztított szezoniedexeket úgy nyerjük, hogy a nyers szezonindexeket 
korrekciós tényezőjükkel rendre elosztjuk. Hasonlóan nyerjük a tisztítón 
szezonális eltéréseket, a nyers szezonális eltérésekből rendre levonva kor. 
rekciós tényezőjüket.

Az alap-modellekből számszerűsített szezonkomponens értelmezése: bár. 
mely periódus y-edik szezonjában a szezonalitás a trendhez képest módosítja 
az idősori értékeket.

A módosítás a multiplikatív modellben jy -szeres növelést, illetve csök

kentést jelent; a szezonindexeket százalékban kifejezve, a 100% feletti rész a 
százalékos növelést, a 100%-nál kisebb szezonindexek esetén a 100%-ra ki
egészítő érték a százalékban kifejezett csökkenés mértékét adja meg.

A módosítás additív modellben az s , -nek megfelelő mértékű növelését, 

vagy csökkentését jelenti azidősor értékeinek, az jy előjelétől függően, az 
idősor adatainak nagyságrendjében és mértékegységében.

A szezonalitás hatását bemutató példánkat Magyarország ener
giafelhasználásának példáján illusztráljuk. Az alábbi tábla hazánk 
energiafelhasználását mutatja 1999 és 2005 között, negyedéves 
bontásban, petajoule-ban:

6-11. tábla: Magyarország energiafelhasználása 1999-2005 (PJ)

Év I. II. III. IV.
negyedév

1999 321,0 211,0 200,5 310,4
2000 321,0 214,5 204,5 298,9
2001 319,0 216,0 204,0 330,4
2002 317,0 217,0 203,0 318,0
2003 350,0 218,0 202,0 322,0
2004 346,0 214,0 203,0 325,1
2005 358,0 220,0 212,5 339,5

Ábrázoltuk a fenti idősort:

Forrás: A KSH jelenti 2001/5, 2003/1, 2006/1.
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6-8. ábra: Magyarország energiafelhasználása 1999-2005 (PJ)

Megállapítható, hogy az energiafelhasználás idősora erőteljes 
szezonalitást mutat, ugyanakkor az — enyhén emelkedő — alap- 
irányzatra, valamint tíz idősor komponenseinek kapcsolódására 
vonatkozóan semmilyen markáns megállapítást nem tudunk ten
ni. Ebből következően az alapirányzatot 4 tagú mozgóátlagolás
sal közelítetjük, és a szezonalitás számszerűsítését elvégezzük 
mind additív, mind pedig multiplikatív idősori modell feltétele
zésével. A mozgóátlagolással keletkező „trendértékek”:

6-12. tábla: Az energiafelhasználás 4 tagií mozgóátlagai

Év I. II. III. IV.
negyedév

1999 - - 260,7 261,2
2000 262,1 261,2 259,5 259,4
2001 259,5 263,4 267,1 267,0
2002 267,0 265,3 267,9 272,1
2003 272,1 272,5 272,5 271,5
2004 271,1 271,6 273,5 275,8
2005 277,7 280,7 - -

ahol például az első érték

-321,0 + 211,0 + 200,5 + 310,4 + -321,0
y = 2 ___________________________ 2_____
y 1999,111 . 260,7

Az alábbi táblában az alapirányzattól tisztított értékeket találjuk, 
amelyeket multiplikatív modell feltételezésével számoltunk (há
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nyadost képeztünk). Ezek segítségével közvetlenül meghatároz
hatjuk a szezonindexeket.
6-13. tábla: Az alapirányzattól megtisztított értékek, és a szezonindexek

Év I. II. III. IV.
negyedév

1999 0,769 1,189
2000 1,225 0,821 0,788 1,152
2001 1,229 0,820 0,764 1,238
2002 1,187 0,818 0,758 1,169
2003 1,286 0,800 0,741 1,186
2004 1,276 0,788 0,742 1,179
2005 1,289 0,784

1,249 0,805 0,760 1,185

ahol például az 1999 III. negyedévhez tartozó trendtől tisztított 
érték

0,769
200,5
260,7

és a harmadik negyedév szezonindexe

0,769+ 0,788+ ... + 0,742
0,760 = — -------------------------------

6

A szezonindexeket az egyes negyedévekhez tartozó trendtől tisz
tított értékek átlagaként határoztuk meg, példánkban korrekcióra 
nem volt szükség, hiszen a „nyers” szezonindexek átlaga a kívánt 
1 értéket veszi fel.

Az első negyedév kerekített 124,9%-os szezonindexe úgy értel
mezhető, hogy a szezonhatás közel 25%-kal téríti el az idősor ér
tékét a trendtől felfelé, vagyis — nem meglepő módon — az első 
(téli) negyedévben hazánk energiafelhasználása közel egynegye
dével magasabb az alapirányzat szerint várhatónál. A második és 
harmadik negyedévben az „elmaradás” mintegy 20, illetve 24%- 
os, vagyis az energiafelhasználás a tavaszi és nyári negyedévben 
lényegesen kevesebb az alapirányzat alapján várhatónál. A ne
gyedik negyedévben a szezonalitás ismét felfelé téríti el az idősor 
értékét a trendtől, a -  vélelmezhetően az időjárásnak betudható 
— többletfogyasztás 18,5%-os. (Természetesen a negyedévek és 
az évszakok megfeleltetése kicsit önkényes, hiszen — meteoroló-
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giai szempontból -  a tél a december-februári időszak, ami nem 
pontosan az első negyedév; de úgy gondoljuk mindez az okfej
tést nem érinti.)

Megvizsgáltuk az energiafelhasználás idősorát additív idősori 
modell feltételezésével is. Az alapirányzattól additív módon 
(j i j  ~y. j )  megtisztított értékeket találjuk meg a 6-14. táblában, 
ahol a szezonális eltérés számítása is nyomon követhető.

6-14. tábla: A szezonális eltérések számításának munkatáblája 
az energiafelhasználás esetén (PJ)

Év I. II. III. IV.
negyedév

1999 - - -60,2 49,2
2000 58,9 -46,7 -55,0 39,5
2001 59,5 -47,4 -63,1 63,4
2002 50,0 -48,3 -64,9 45,9
2003 77,9 -54,5 -70,5 50,5
2004 74,9 -57,6 -70,5 49,3
2005 80,3 -60,7 - -

*
sj 66,9 -52,5 -64,0 49,6

Korrekcióra most sem volt szükség, mivel a nyers szezonális el
térések átlaga éppen az elvárt 0 értéket adja.

A szezonális eltérés úgy értelmezhető, hogy például a szezonha
tás az I. negyedévben mintegy 67, a IV. negyedévben mintegy 50 
petajoule-lal növeli, ugyanakkor a II. és III. negyedévben rendre 
mintegy 53, illetve 64 petajoule-lal csökkenti várhatóan hazánk 
energiafelhasználását a trendhez képest.

Végezetül meg kell említenünk, hogy a trend- és szezonkomponens isme
retében, a véletlen összetevő hatása a vizsgált két alap-modellből, maradék 
hatásként meghatározható. Ez azt is jelenti, hogy a vizsgált bármelyik idő
szakban megfigyelt idősori érték, felírható a dekompoziciós idősor-elemzési 
módszerekkel előállított összetevők szorzataként, vagy összegeként, a feltéte
lezett alap-modellek szerint, majd a tényleges érték és a modellezett rész há
nyadosaként (különbségeként) keletkezik a véletlen komponens.

Az idősorokban jelentkező periodikus hullámzások közül csak a szezonális 
ingadozások kimutatásával foglalkoztunk. Az egy évnél hosszabb periódusú, 
általában változó periódushosszú ingadozások vizsgálatának módszertana, a 
konjunktúrakutatás témakörébe tartozik. A konjunktúra-ciklusok kimutatá

183



A SOKASÁG LEÍRÁSA EGY VÁLTOZÓ ALAPJÁN

sának eljárásai, felhasználják mind a mozgóátlagolású, mind az analitika 
trendszámítás módszereit.

6.4.3 Előrejelzések trend és szezonális hatások esetén

Mind az analitikus trendfüggvények, mind a szezonális hatások számszerű
sítése lehetővé teszi azt, hogy az idősorokban érvényesülő két fontos hatást, - 
a trendet és szezonalitást rövid távon előrejelezzük. Természetesen, csak az 
alapirányzat és a szezonalitás változatlanságát feltételezve az előrejelzési idő
szakban, végezhetők el ezek az extrapolációk.

A (T+l)-edik időszakra a lineáris trendfüggvény alapján az előrebecslés 
készítése az alábbi:

Ár ”I = K  + K  (T  + !) = Ár + K (6.19.)

A 6.3.2 fejezetben szereplő példában a lineáris trendre vonatko
zóan a következő egyenletet kaptuk:

y ,  =6 022,79-30,37;

Az 2001-re vonatkozó előrejelzés:

y ^m i = 6 022,79 -  30,37x 26 = 6 022,79 -  789,62 = 5 233 ezer hektár

A (T+l)-edik időszakra az exponenciális trendfüggvény alapján az elő
rebecslés a következő képlettel végezhető el:

Árn = K x h T+l = J tK (6-20.)

A 6.3.2. fejezetben vizsgált idősor trendjéről feltételeztük, hogy 
exponenciális. A következő trendegyenletet kaptuk:

y ,  =487,36-1,1193' 

az előrejelzett érték 2000-re

Jcxp;2ooo =487,36x1,119318 =487,36x7,567* 3688 ezer db
távbeszélő fővonal.

Amennyiben az idősor szezonális hatást is tartalmaz, az előrejelzések két 
lépésben történnek:

1. az alapirányzatot legjobban leíró trendfüggvény alapján trend
extrapolációt végzünk, az előzőek szerint
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2 a számszerűsített szezon-tényezőkkel, - melyeket érvényesnek tekin
tünk az előrejelzési időszakra is, módosítjuk az extrapolált értékeket, a 
multiplikatív, illetve additív modell szerint

Az előrejelzés a következő periódus j-edik szezonjára multiplikatív mo
dell esetén

J t+j  X Sj (6.21.)

additív modell esetén

J t +/
, * a (addttv)

+  S = J (6.22.)

A korábban többször hivatkozott nagyáruházi forgalom elemzé
sét most egészítsük ki egy lineáris trendbecsléssel. A hatásos elő
rejelzés érdekében ugyanis előre kell becsülnünk a következő év 
negyedéves bontású forgalmi értékeit.

A trendegyenlet becslésénél a következő eredményeket kaptuk 
(adatok ezúttal millió Ft-ban):

T = 32, =528, £ j , = 5927

=109907, =278784, ]T J ; 2 = 34774609

Az adatok felhasználásával a paraméterek:

b0 =107,6452 = 107 millió 
= 4,6446 ~ 4,64 millió 
j ,  =107 + 4 ,64x/

A 2005-ös trend-előrejelzés tehát (a / változó értékeit tovább 
visszük az előrejelzési időszakban):

6-15. tábla: A 2005. évre előrejelzett trendértékek lineáris trenddel

Negyedévek t y  l in e á r is

I. 33 261
II. 34 266
III. 35 271
IV. 36 275

Az előző fejezetben megismert szezonális mutatószámokat 
használjuk fel az előrejelzés során, ezért idézzük fel őket! A sze
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zonindexek rendre 94%; 92%; 95%; és 119%; a szezonális elté
rések pedig -11, -16, -8, 35 millió forint.

Az előrejelzés például 2005. I. negyedévére a szezonindexszel az 
alábbi módon számítható ki;

J mui„pi = 261x0,94 = 245 millió F t .

A szezonális eltéréssel készült előrebecslés

=261-11 = 250 millió Ft.

Foglaljuk össze a kétféle módon készített előrejelzések, becslések 
eredményeit!

6-16. tábla: A 2005. évre előre jelzett forgalmi adatok, millió forintban

Negyedévek J )  m ulúpl. y  add itív

I. 245 250
II. 245 250
III. 257 263
IV. 327 310

A kétfajta előrejelzés triviálisan eltér egymástól. Megállapíthatjuk, 
hogy a szezonális hullámzást a multiplikatív modell erősebbre 
becsüli, mint az additív, ám ez növekvő trenfüggvény esetén 
szintén várható.

6.5 Az idősor-elem zés további m ódszerei

Az idősor-elemzés megismert dekompo^íciós módszertanát determinisztikus 
idősor-elemzésnek is nevezik. A determinisztikus jelző arra utal, hogy e fel
fogás szerint, az idősorok alakulását, viszonylag hosszabb távon, egy jól kimu
tatható növekedési/csökkenési pálya határozza meg, azaz determinálja alapve
tően. A ciklikus és véletlen ingadozások a pálya mentén szisztematikus és nem 
szisztematikus eltéréseket, kisebb-nagyobb kilengéseket okoznak, amelyeket 
kiszűrve, külön láthatóvá válik a tartós fejlődési alapirányzat. A többi kompo
nenstől elkülönítve a szisztematikus hullámzásokat, a szezonális ingadozás 
mutatható ki. A szisztematikus, azaz a trend és a szezonális hatást leválasztva 
arra törekszünk, hogy minél kisebb legyen a maradék, nem szisztematikus 
hatásként megmaradó véletlen tényező szerepe.

A sztochasztikus idősor-elemzés leggyakrabban használt modell- 
családja 'az ARIMA, vagy Box-Jenkins modellek, melyek az idősorok rövid 
tárni alakulását vizsgálják, elsősorban előrejelzési céllal. A sztochasztikus idő-
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-elemzés felhasználja azt a többletinformációt, amely abból adódik, hogy az 
jósotok egymás után következő adatainak sorrendje, többnyire nem véletlen- 
,n-ú. Történetileg tekintve, két irányzat mentén fejlődött az idősor-elemzés 

módszertana:
1. az egyik irányzat az idősorokat frekvencia-tartományban 

vizsgálja, az idősorokban található ciklikus komponenseket, 
azok egymáshoz viszonyított súlyát elemzi. A spektrálanalízis 
innen kapta a nevét, mivel spektrumnak nevezzük a ciklikus 
komponensek összességét.

2. a másik irányzat az idősorok sztochasztikus tulajdonságait 
időtartományban vizsgálja, tehát, az idősor dinamikáját, az 
egymást követő megfigyelések között fennálló összefüggé
sekkel elemzi és jelzi előre.

Az idősor-elemzés ezen eljárásai, a statisztikai modellezés témakörében 
rárgyalhatóak, mivel felhasználják a regressziós modellek, és természetesen az 
ezekhez szükséges következtetéses statisztikának is, az ismeretanyagát.

A trendszámítás során megismerkedtünk a mozgóádagolás legegyszerűbb 
súlyozatian formájával. Ezt az eljárást, lineáris mozgó átlagolásnak is nevezik, 
mivel akkor tudja jól kiegyenlíteni az idősort, ha annak alapirányzata megköze
lítően lineáris. Más esetekre a szakirodalomban találhatók különböző súlyo
zott mozgó átlagolású technikák, például polinomiális trend esetén az ún. 
Spenser-féle 15, illetve 21 pontos átlagolás.

Láttuk, hogy a fenti mozgóátlag-technika előrejelzések készítésére nem al
kalmas, az idősor rövidülése miatt, még információt is vesztünk. Léteznek 
azonban a mozgóátlagolásos technikának kimondottan az előrejelzések készí
tésére alkalmas változatai is. Ezek közül jelentőségénél fogva kiemelhető az 
ún. exponenciális simítás módszere, melynek alapgondolata szerint a jelen
beli idősori értékelvre, egyre csökkenő súllyal hatnak a múltbeli adatok -  figye
lembe véve a „felejtés” tényezőjét. Az exponenciális kiigazítást, - több változa
tával együtt — a prognosztika szakirodalma, mint előrejelzési módszereket 
tárgyalja.

6.6 Id ő so re lem zés E xce lle l

Az idősorok elemzése talán a legjobban támogatott statisztikai eljárás az 
MS Excek>en. Anélkül, hogy mélyreható programleírásra törekednénk, három 
eljárást említünk, amellyel az általunk korábban bemutatott módszerek alkal
mazása hatékonyan megvalósítható:
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n az Excel táblázatkezelő jellege kitűnő lehetőséget ad a dinamó 
viszonyszámok (bázis- és láncviszonyszámok) gyors meghatároz 
sára;

0 az Eszközök menüpont Adatelemzés alpontjában48 kényelmes me 
oldás kínálkozik a (lineáris) mozgóátlagolással, illetve az expón? 
ciális simítással történő előrejelzések elvégzésére;

■ az idősor grafikus ábrájából kiindulva, gyorsan illeszthetők a 1? 
gyakrabban használt analitikus trroűfüggvények49, képes az Exr 
az illesztett függvény paramétereinek, az illeszkedés „jóságánál 
megadására; sőt néhány időszakra előrejelzést is készíthetünk 
programmal.

Tankönyvünkben -  egy példán keresztül -  csak a harmadik eljárássort mu
tatjuk be, az érdeklődőknek ismét figyelmébe ajánljuk RAPPAI [2001] köny
vét.

Az alábbi ábrán Magyarország GDP adatai szerepelnek, 1960. és 2004. ke 
zött, változatlan, 2004-es árszínvonalon:

6-9. ábra: A GDP alakulása Magyarországon (1960-2004, változatlan -  2004-es — áron)

48 Erre már hivatkoztunk az elemi műveletek Excel-es támogatása során.
49 Valamint a k-tagú mozgóátlagok is, ám ezekre a mondat további része nem vo

natkozik.
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Anélkül, hogy gazdaságtörténeti fejtegetésekbe kezdenénk, az ábrából leol- 
-ható, hogy a Unittá Ha^ai Termék volumene csaknem lineárisan növekedett 
a rendszerváltásig, majd -  átmeneti visszaesést követően -  az 1990-es évek 

násodik felétől kezdve ismét növekszik, sőt -  az ábra alapján úgy tűnik -  
ben a periódusban a növekedés üteme meghaladja a korábbi átlagot. 

e oszlcp ~2?0'%tyn'y~ 0 'c' T1 ~ Vevroüí, • ^
Jelöljük ki az Excel-ábrán a vonaldiagramot (kattintsunk rá)! Ekkor az Ex- 

ej szokásos menüje átalakul: az Adatok menüpont helyett, a Diagram menü
pont látható; melyből válasszuk a Tn.ndvonaUkluétele alpontot! Ekkor a követke
ző aktív képernyőt látjuk: "bcvrUJtt' 'cSj s -

6-10. ábra: Trendvonal típusának meghatározása Excelben

Tiendvonal felvetele i f i©
| Típus ] j Egyebek 

Trend/Regresszió típusa

m r
.ineáris Logaritmikus P

' r J i2 \

Hatvány Exponenciális Mozgóátlag 

Alapul szolgáló adatsor:
GDP _lJ

_lI

y

OK Mégse
..................... ...ii

A képernyőn a legfontosabb analitikus trendfüggvényeket láthatjuk (a line
árisra, exponenciálisra, polinomiálisra, illetve a logaritmikusra [telítődésire] 
könyvünkben is kitértünk). Válasszuk ki a kívánatos függvénytípust, majd 
kattintsunk az Egyebek „fülre”:
<í-Co-v)tud d-ítoíd'v ■> •
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6-11. ábra: Trend elemzés „outputjának” meghatározása

Trendvonal (elvétele (US
Típus [Egyebek]
Trendvonal neve 

• Automatikus! Lineáris (GDP)

( Megadott: I

Előrejelzés 
Élőre: [Ö~

Vissza: [cT
Időszak

2 Időszak

jegyen a metszéspont = [ŐT 

f* ' Egyenlet látszik a diagramon 

is  R-négyzet értéke látszik a diagramon

OK Mégse

Itt állíthatjuk be, az analitikus trendszámítás legfontosabb „output”-jait 
vagyis láttathatjuk az függvény paramétereit, meghatároztathatjuk az illeszke
dés jóságát mérő R-négyzet értéket50, megadhatjuk az előrejelzés időhorizont
ját. Például lineáris trendet alkalmazva:

50 Az itt említett R-négyzet mutatóról könyvünk további részeiben még sok szó 
esik, az Excel nem is használja teljesen korrektül a kategóriát; most elégedjünk meg 
annyival, hogy a mutató egy, a korábban ismertetett MSE-nl alapuló illeszkedési mér
ték, minél magasabb a számított értéke, annál jobban illeszkedik a modell!
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6-12. ábra: A magyar GDP lineáris trendje

A trendfüggvény szerint az 1959-re becsült GDP-érték mintegy 6 290 Mrd 
Ft (2004-es áron), a Bruttó Hazai Termék évről évre átlagosan 292 Mrd Ft 
volumennövekedést mutatott. A függvény illeszkedése viszonylag jónak 
mondható (84,76%-os). Az ábráról leolvasható, hogy az analitikus függvény 
csak nagyon durva közelítést ad a vizsgált idősorra (az első évtizedben felül, 
aztán mintegy 20 évig alulbecsli azt, a rendszerváltás sokkját -  természetéből 
adódóan -  egyáltalán nem tudja kezelni), ezért célszerű más függvény-formát 
választani:
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6-13. ábra: A magyar GDP polinomiális trendje

Megoldási javaslatunkban egy negyedfokú polinomot mutatunk be, mely
nek illeszkedése már lényegesen magasabb, ugyanakkor az előrejelzési perió
dus közel „függőleges” növekedési pályája elgondolkodtatja a felhasználót, 
hogy valóban a megfelelő függvényformát találta-e meg!

6.7 Gyakorló feladatok

6.1.f. Az alábbi kimutatás a Magyarországon alkalmazásban állók havi 
bruttó nominális átlagkeresetére vonatkozó adatokat tartalmaz az 1998 és 
2004 közötti időszakban. (Forrás: Magyar Statisztikai Zsebkönyv, 2004.; Bu
dapest, 2005., 39. old.)

Év Bruttó kereset 
(Ft/fő) 1998=100,0 Előző év = 

100,0
1998 67 764 100,0 -

1999 116,1
2000 87 645
2001 103 553
2002 180,7
2003
2004 215,0 106,1

“ Milyen típusú statisztikai sornak fogható fel a fenti „táblázat” első 
két oszlopa?

a Milyen ütemben változott a bruttó nominális átlagkereset 2002- 
ről 2003-ra?
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n Mekkora volt Magyarországon a bruttó nominális átlagkereset 
2004-ben?

■ Mekkora volt a bruttó nominális havi átlagkereset éves átlagos 
növekedési üteme Magyarországon a vizsgált időszakban?

6.2.f. Egy kft éves árbevételei a következőképpen alakultak 2000-2006 fo
lyamán ezer euróbán:

Év J ,
2000 15,6
2001 18,2
2002 17,3
2003 22,1
2004 20,2
2005 21,4
2006 24,8

Elemezze a kft árbevételének alakulását a tanult egyszerű módszerekkel:
E Készítsen grafikus ábrát, valamint számítson bázis- és láncvi- 

szonyszámokat!
n Számítsa ki és értelmezze a D és az L mutatót!

6.3.Í. Egy kereskedelmi bank valamely fiókjában megvizsgálták a folyósí
tott mezőgazdasági hitelek értékének negyedéves alakulását. Az idősor az 
alábbi:

Év Negyedév Folyósított hitel 
(ezer euró)

2001 I 16
II 24
III 40
IV 16

2002 I 12
II 16

• • *

2006 IV 12

Az alapirányzat meghatározása érdekében az elemzők négytagú mozgóát
lagolást végeztek. Dekompozíciós idősor-elemzés keretében megállapították, 
hogy a szezonalitás az első negyedévben átlagosan 6%-kal csökkenti; a máso
dik, illetve harmadik negyedévben 8%-kal, illetve 10%-kal növeli az idősor 
értékét, a trend értékéhez képest.
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írja fel a 2001. év IY. negyedévi idősori értéket, összetevői segítségével!

6.4.f. Idősor-elemzési eszközökkel vizsgáltuk egy kereskedelmi bank vala
mely fiókjának ügyfélforgalmi adatait. Lineáris, illetve exponenciális trend
függvényt illesztettünk az éves ügyforgalmi adatok (a bankfiókban elintézett 
ügyek évenkénti száma) 1992. és 2006. év között megfigyelt értékeire 
(/ = 1 ,2 ,...,T ). A trendfüggvényeknél rendre a következő eltérésnégyzet
összegeket kaptuk: 586 275; 2 002 602.

A fenti trendfüggvények segítségével készült becsléseket tartalmazza az 
alábbi tábla:

Év Lineáris trenddel Exponenciális trenddel
becsült értékek (fő/év)

1992 8760 8700
1993 9135 9005
1994 9510 9320

• ; *

2005 13 260 13 146
2006 13 635 13 606

H írja fel mindkét trendfüggvényt az 1992-2006-ig tartó időszakra 
vonatkozóan!

H Értelmezze, mindkét trendfüggvény alapján, az éves átlagos válto
zást!

® Adjon előrejelzést a 2007-es évre vonatkozóan!

6.5. f. Egy országban az 1 főre jutó húsfogyasztás értékeit (kg/fő/év) 1997 
és 2007 között a következő exponenciális trenddel írhatjuk le:

}  = 80X1,02'

Értelmezze a trend paramétereit!

6.6. f. Egy kereskedelmi bank betétállományának alakulását az 1998. január 
és 2006. december közötti időszakban (havi bontású idősor, adatok ezer eu
róbán) legjobban az alábbi analitikus trendfüggvény írja le (1997. decemberé
ben t = Q):

=214 + 0,6f

Ismeretesek az idősor alapirányzattól tisztított értékei:
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Év Január Február .  • . December
1998 14 _2 -10
1999 18 -5 -14

\ * *

2006 13 -7 -12
Összeg 135 -36 -108
Kon. átlag 15 -4 -12
Értelmezze a szezonalitás hatását december hónapra vonatkozó
an!
Végezzen előrebecslést 2007. decemberére!
Állapítsa meg 1998. január hónapra vonatkozóan a szezonálisan 
tisztított idősori értéket!
Állapítsa meg, hogy 1998. január hónapban magasabb, vagy ala
csonyabb volt-e az idősor értéke az idősori modell szerint várha
tóhoz képest!

6.7.f. Ismertek a következő lineáris trendadatok egy ajándékbolt bevételé
ről 2001 és 2006 között (ezer euróbán):

Év Negyedév J , (E Ft)
2001 I. 18,8

2006 III. 23,2
2006 IV. 23,4

Ismertek továbbá a szezonális eltérések, rendre: -18, -10, -2, +30

* Számítsa ki és értelmezze a lineáris trend paramétereit! 
n Végezzen előrebecslést a 2007-es év egyes negyedéveire!
■ Értelmezze a III. negyedév szezontényezőjét!

6.8.f. Egy áruház árbevételének (ezer €) lineáris trendje a következő 1999 
és 2005 között:

j ,  =300 + 2/

195



A SOKASÁG LEÍRÁSA EGY VÁLTOZÓ ALAPJÁN

Ismert továbbá az első három negyedév szezonális eltérése, rendre:
-15,-10,-2.

B Értelmezze a lineáris trend paramétereit!
a Számítsa ki a megadott szezonális eltérésekből a negyedik negyed.

év szezonális eltérését!
■ Végezzen előrebecslést a 2006-os évre! 
m Értelmezze a IV. negyedév szezontényezőjét!
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7  Többdimenziós csoportosítás és struktúraelemzés
A 1. fejezetben bemutattuk az adatprezentáció lehetséges módozatait, me

lyek között kitüntetett helyet kaptak a statisztikai sorok és táblák. Könyvünk 
előbbi részében áttekintettük a két leggyakrabban előforduló statisztikai sor 
elemzésének, vagyis a sokaság egy szempont (változó) alapján történő vizsgá
latának módszertanát. Ebben a fejezetben a kétdimenziós táblákba tömörített 
információkat fogjuk elemezni, kitérünk a gazdaságtudományokban talán 
legtöbbször alkalmazott elemzési technika, az indexszámítás gyakorlatára is.

7.1 Stmktúraelemzés csoportosító táblák alapján

A statisztikai elemzések körében fontos helyet foglal el a jelenségek szerke
z én ek , összetételének vizsgálata, melyek jól megoldhatók a korábbiakban 
megismert leíró statisztika módszereivel, eljárásaival, azonban bizonyos ese
tekben a jelenségeket, folyamatokat reprezentáló statisztikai adatok „összetet
tebb” elemzési eszköztárat igényelnek.

Minősítései jellemzők, alatt — mint az előzőekben láttuk — általában azokat az 
ismérveket értjük, amelyek változatainak megjelölésére szöveges formát al
kalmazunk. Ezek általában a minőségi és területi ismének. A struktúra elemzés 
egy adott sokaság valamilyen ismérv -  igen gyakran valamilyen minősítéses 
jellemző -  szerinti tagolásának statisztikai vizsgálatát jelenti.

A minőségi ismérvek alapján a sokaságot általában csoportosítani szoktuk, 
és a területi ismérvek szerinti elemzés is igen gyakran alkalmaz csoportosítást. 
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy mennyiségi, vagy akár időbeli 
ismérvek alapján nem lehetséges a sokaságok osztályozása. Példaként említhe
tő a népesség életkor szerinti, vagy a termelés havi, illetve negyedéves bontás
ban történő elemzése.

Egy sokaságot valamilyen szempont (ismérv, változó) szerint csoportosít
va, vizsgálható a sokaság belső összetétele, azaz struktúrája. Gondoljunk pél
dául a népesség nem szerinti, iskolai végzettség szerinti összetételére, kor
struktúrájára, vagy a munkanélküliek megyék, régiók szerinti összetételére.

A struktúra-vizsgálat adatbázisát tehát a csoportosító sorok jelentik. A vizsgált 
ismérv szerinti összetételt (struktúrát) az egyes ismérvváltozatokhoz tartozó 
előfordulások száma, azaz a gyakoriságok mutatják. A legegyszerűbb elemzést 
az jelenti, ha a gyakoriságokból m eg o sz lá s i v iszonyszám okat, mennyiségi 
sorok esetén relatív gyakoriságokat számítunk.

A struktúra-elemzés szemléltetésére nézzük meg Baranya megye 
lakónépességének nem szerinti összetételét! A megye népességé
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nek struktúráját jól mutatják a már ismert megoszlási viszony
számok.

7-1. tábla: Baranya megye lakónépességének nem szerinti összetétele 2004 január 1-jén

Nem A lakónépesség
száma (fő) aránya (%)

Férfi 191 055 47,5
Nő 211 205 52,5
Összesem 402 260 100,0

F o n á s :  S t a t i s z t ik a i  É v k ö n y v ,  2 0 0 3  B a r a n y a  m e g y e

A struktúra-vizsgálatok igen gyakran struktúra-összehasonlításokat céloz
nak. Az időbeli összehasonlítás egy sokaság valamilyen ismérv szerinti összetétel
ének a megváltozását, a térbeli összehasonlítás pedig, két vagy több sokaság 
ugyanazon ismérv szerinti összetételének különbözőségét vizsgálja.

Nézzük az időbeli összehasonlítás általános összefüggéseit két időszak ada
tainak egybevetésével! (Csak emlékeztetünk arra, hogy korábban bevezettük az 
időszakok megkülönböztetésére a bázisidőszak és a tárgyidőszak fogalmát! 
Bázis időszakon általában a régebbi időszakot (a későbbi viszonyítás alapját) 
értjük és 0-val jelöljük; a tárgy időszak az aktuális, az újabb időszak és jele /.)

Az egyes ismérvváltozatok relatív részesedésének (megoszlási viszonyszá
mának) a két időszakban számszerűsített értékeiből (/>y l-ből és pj : -ból) di
namikus viszomyszám képezhető. Ez a dinamikus viszonyszám egyben azt is 
kifejezi, hogyan változott a sokaság struktúrája.

A stmktúra változására az alábbi összefüggésből következtethetünk:

Pjo >h *0 fjO »0

A megoszlások dinamikáját mutató (7.1.) képletből olyan összefüggést nye
rünk, melyből a stmktúra megváltozása értékelhető:

a. ha f j i   ̂ «i 
f j o  *o ’

akkor o<A

b. ha /-A _  »1
fjO »0

akkor A/i — Ayo =

c. ha f f l  < A  

J jo  «o ’
akkor oV
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vagyis
a. a j-edik csoport aránya növekedett, a struktúra ennek javára mó

dosult;
b. a j-edik csoport aránya változatlan, tehát ez nem módosította a 

struktúrát;
c. a j-edik csoport aránya csökkent, a struktúra ennek a csoportonak 

a rovására módosult.

Több időszakra vonatkozó vizsgálatnál a viszonyítás történhet láncszerűen, 
vagy valamilyen kiválasztott időponthoz, időszakhoz viszonyítva (azaz básjs- 
sqmléktben).

Egy gyógyszergyár egyik kutató-részlegében dolgozókat az al
kalmazás minősége szerint csoportosítva, összehasonlítjuk két 
egymást követő évben az alkalmazottak létszámarányát. Azt 
vizsgáljuk, hogy változott-e a dolgozók alkalmazás minősége sze
rinti összetétele.

7-2. tábla: Alkalmazottak beosztás szerinti összetétele 2002-ben és 2003-ban

Alkalmazót-
tak

csoportjai

Az alkalmazottak
Változás

2003/2002
2002 2003

létszá
ma (fő)

aránya
(%)

létszá
ma (fő)

aránya
<%)

Témavezetők 5 16,7 5 14,3 100,0
Asszisztensek 15 50,0 17 48,6 113,3
Kisegítők 10 33,3 13 37,1 130,0
Összesen 30 100,0 35 100,0 116,6

A fenti kétdimenziós, csoportosító tábla egy minőségi ismérv (az 
alkalmazás minősége) szerinti csoportosítást és egy időbeli ösz- 
szehasonlítást tartalmaz. A dolgozók összetételét a megoszlási 
viszonyszámok (az alkalmazottak aránya oszlopokban) mutatják 
mindkét évben.

A struktúra változás vizsgálható a megoszlási viszonyszámok 
egybevetésével, minek alapján megállapítható, hogy a kisegítők 
aránya növekedett, a témavezetők és az asszisztensek aránya 
csökkent.

Az összetétel-változás, a megoszlási viszonyszámokon kívül, vizsgálható 
dinamikus viszonyszámok segítségével is. Egy idősorokat is tartalmazó cso
portosító táblában a dinamikus viszonyszámokat úgy számítjuk, hogy a cso
portokra egyenként, illetve a sokaság egészére vonatkozóan is kiszámítjuk az
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időbeli változást mutató viszonyszámokat. Az egyes csoportokra vonatkozó 
hányadosokat részviszonyszámoknak, az egész sokaságra vonatkzó hánya
dost összetett viszonyszámnak nevezzük. Az összetett viszonyszám -  belát
hatóan -  a részviszonyszámok súlyozott ádaga, így mindig a legkisebb és a 
legnagyobb részviszonyszám között foglal helyet.

A gyógyszergyár kutatóinak összetételét elemző példánkra visz- 
szatérve, a dinamikus viszonyszámok alapján megállapítható, 
hogy az összes alkalmazott létszáma úgy növekedett 16,6%-kal, 
hogy az asszistenseké 13,3%-kal, a kisegítőké 30%-kal növeke
dett, miközben a témavezetők száma változatlan maradt.

Az összetett viszonszámnál nagyobb részviszonyszám azt jelzi, hogy az il
lető csoport javára módosult a struktúra. Értelemszerűen az összetett viszony
számnál kisebb részviszonyszám pedig azt jelzi, hogy az illető csoport rovásá
ra módosult a struktúra.

Példánkban 130,0% > 116,6%, azaz a kisegítők aránya növeke
dett. Mivel 113,3% és 100,0% < 116,6%, ezért az asszisztensek 
és témavezetők létszámaránya csökkent.

7.2 Standardizálás

A statisztikai elemzések során arra törekszünk, hogy a sokaság egyedeire 
vonatkozó információkat tömörítve, összefoglaló mutatószámok segítségével 
jellemezzük az egész sokaságot. Ez azt jelenti, hogy a sokaság egyedeinek 
kisebb különbözőségeitől eltekintünk, mivel a vizsgálat szempontjából ezeket 
lényegteleneknek tekintjük. Homogén, egynemű egyedekből álló sokaság ese
tén ez az eljárás megfelelőnek tekinthető.

A gyakorisági eloszlások elemzésénél említettük, hogy léteznek 
tőlbtomióduszú empirikus eloszlások. Ez azt jelzi, hogy a sokaságunk a vizs
gált mennyiségi ismérv szerint heterogén, azaz különnemű egyedekből áll. A 
vizsgálatot ilyenkor úgy célszerű folytatni, hogy a sokaságot, egy alkalmasan 
megválasztott második ismérv, egy ún. csoportképző ismérv alapján homo
gén (egynemű) részekre bontjuk.

A csoportosítás igénye szakmai indokok alapján is felmerülhet. Például a ke
resetek elemzésénél gondolhatunk arra, hogy a foglalkoztatottak keresetük 
szempontjából összetett sokaságot alkotnak, hiszen számos ismérv (például az 
életkor, a nemhez való tartozás, a szakképzettség, a beosztás) szerint csopor
tosítva őket számíthatunk arra, hogy az egyes csoportokba tartozók keresete 
hasonló. Ugyanígy várható, hogy az egyes csoportok között lényeges kereseti 
különbségeket találunk. A heterogén sokaságra vonatkozóan tehát a követ
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kező megállapítást tehetjük: a sokaságon belül olyan csoportok különíthetők 
el amelyekre jellemző, hogy az ugyanazon csoportba tartozó egyedek a vizs
gált ismérv szempontjából hasonló sajátosságokkal rendelkeznek (homogé
nek), a csoportok 'azonban lényegesen különböznek egymástól.

Csoportosított, gyakran egyben heterogén, sokaság adatainak az elemzésé
nél két ismérv szerepel a vizsgálatunkban. Az egyik a csoportosító ismérv, a másik 
a vizsgált mennyiségi ismérv. Alihoz, hogy a vizsgált mennyiségi ismérv szerint a 
csoportok viszonylag homogének legyenek, a csoportosító ismérvnek szoros 
sztochasztikus kapcsolatban kell állnia (lásd 2.3.3.) a mennyiségi ismérvvel. Az 
előző példánkban az életkor, a nemhez való tartozás, a szakképzettség, a be
osztás mind kapcsolatban állhatnak a keresettel.

A gazdasági, társadalmi jelenségek vizsgálata során különböző csoportosí
tásokat szokás használni. Például az idegenforgalomban a belföldi és külföldi 
vendégek megkülönböztetését, a vállalkozásoknál a létszámuk, árbevételük; a 
háztartásoknál a háztartás tagjainak száma, a háztartásfő foglalkozása, a gyer
mekek száma szerinti csoportosítást.

Csoportosított sokaságok mennyiségi ismérv szerinti elemzésénél a teljes 
sokaságot és az egyes csoportokat külön-külön is jellemezni kell a már megis
mert elemzési eszközökkel. Például a háztartások átlagos (egy főre jutó) jöve
delmét vizsgálva fontos kimutatni, hogy a különböző háztartás-típusokban (pl. 
foglalkozás szerint, vagy gyermekszám szerint) vannak-e jövedelmi különbsé
gek, és ha igen, akkor milyen mértékűek. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a cso
portosító ismérvnek (foglalkozás, gyermekszám) van-e hatása a jövedelmi 
különbségek kialakulására. A továbbiakban ilyen és hasonló kérdések megvá
laszolására is alkalmas statisztikai módszereket ismerünk meg; áttekintjük a 
csoportosított adatokból számított rés^átlagdk és főátlag számítását, valamint 
kitérünk a standardi^álás módszerére is.

7.2.1 A részátlagok és a főátlag számítása

Egy csoportosított sokaságban valamilyen mennyiségi ismérv szerinti 
elemzést úgy végzünk, hogy minden csoportban — amelyeket részsokaságok
nak is nevezhetünk -  külön-külön, egymástól függetlenül és a teljes sokaságra 
vonatkozóan is számtani átlagot, számítunk. Az m számú csoportra bontott 
sokaság m számú csoportátlagát részátlagoknak, a sokaságra számított átlagpt 
pedig főátlagnak nevezzük.

A j-edik csoportra jellemző rés^átlag (.xP) ép jz joátlag (x ) számítása az 

alábbi formulákkal történik:
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xj
nj  ■='

x s s z L L
j = 1 i - 1

(7-2.)
Jt az kvantitatív változónak ay-edik csoportban felvett z-edik ér.ahol: x  

téke,
nj -  a j -edik csoport elemeinek száma.

A számított átlagok közötti összefüggés a következő: a főádag a részit 
goknak a csoportok elemszámával,'súlyozott számtani átlagst  Képletben:

j — 1 v  -
\x  = ~ l J lJxJ

n M
(7.3.)

Az összefüggés alapján megállapítható, hogy a főátlag -  középérték jelle
géből adódóan -  mindig a legkisebb és a legnagyobb részátlag köpött fog);.; 
helyet.

A főátlag nagyságát, hasonlóan a számtani átlagnál megismert összefüg
géshez, két tényező határozza meg:

H a részátlagok nagysága és
B a sokaság összetétele, azaz a csoportok elemszámának aránya (az 

« . In  súlyarányok).

A részátlagok és a főátlag sajátosságait a következő alfejezet példáján fog
juk illusztrálni.

7.2.2 A főátlagok összehasonlítása standardizálással__

Amikor ugyanazon csoportosított sokaság két különböző időszakra51 vo
natkozó főátlagát hasonlítjuk össze, álékor arra a kérdésre keressük a választ, 
hogy hogyan változott a főátlag. Feladatunk tehát két főátlag időbeli összeha
sonlítása.

Legyen a két időszakot jellemző két főátlag:

_ 1 -r™' _ , _ 1 'r í _
x^ ~ b  nJíxJi es = “  L  nj0xj0 (7-4.)

A főátlag említett tulajdonságából adódóan megváltozásában is két tényező 
játszik szerepet:

51 Mint korábban láttuk a bázis időszak jele: 0; a tárgy időszak jele: 1.
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■ megváltoznak a részátlagok, és /vagy
■ megváltozik a sokaság összetétele, az egyes részsokaságok súly

aránya.

Azt a statisztikai módszert, amelyik a.fenti két tényező hatásának ldmutatá- 
< íra"szolgál Istandardizáláknak nevezzük. A standardizálás módszerének két 
Asszrkus alkalmazási területe a bérek és keresetek, valamint a halálozási 
irányszámok elemzése52.

Az átlagkeresetek növekedése általában nem azonos mértékű a foglalkoz- 
tottak iskolai végzettség, szakképzettség, nemhez való tartozás, beosztás és 

rgy sor más ismérv szerinti csoportjaiban. A foglalkoztatottak összetétele is 
jóról időre megváltozhat, így szükséges az átlagkereset változását előidéző 
tényezők hatását egymástól elkülöníteni.

Főátlagok összehasonlítása a feladatunk abban az esetben is, amikor gaz
dasági társaságok alkalmazottait, vagy akár a nemzetgazdaság különböző ága
zataiban foglalkoztatottakat hasonlítjuk össze átlagkeresetük szempontjából. 
Ilyenkor, a főátlagok térbeli összehasonlításával, az ádagkeresetek különböző
ségét és annak okait vizsgáljuk.

A halálozási arányszámok vizsgálatához néhány megjegyzést kell fűz
nünk. A halálozások számát a népesség életkor szerinti csoportosításával szo
kás vizsgálni. A halálozási arányszámokat úgy számítjuk, hogy a halálozások 
számát a népesség számához viszonyítjuk, és az eredményt általában ezrelék
ben fejezzük ki. Ilyenkor csoportosított sokaság adataiból intenzitási viszony
számokat számítunk, mégpedig az életkor szerinti csoportokban részviszony- 
számokat, a teljes népességre vonatkozóan ún. összetett viszonyszámot. A 
standardizálás módszere főátlagok és összetett intenzitási viszonyszámok 
összehasonlítására egyformán alkalmas. A számtani átlagnak és az intenzitási 
viszonyszámnak ugyanis sok közös vonása van. Tudjuk, hogy az intenzitási 
viszonyszám két különböző, de egymással valamilyen kapcsolatban lévő adat 
hányadosát jelenti. A számtani átlag is értelmezhető intenzitási viszonyszám
ként, amikor a sokaságra jellemző értékösszeg és a sokasági elemszám hánya
dosaként számítjuk ki. Például nem kell ismernünk az egyes dolgozók kerese
tét ahhoz, hogy az ádagkeresetüket kiszámítsuk, ha ismerjük a kifizetésre kerü
lő béralapot és a dolgozók létszámát. Természetesen az átlaggal jellemzett 
jelenségek vizsgálatakor szükségszerű az, hogy az értékösszegnek legyen tárgyi 
értelme. Például az átlagkeresetnél a béralap, a fajlagos anyagfelhasználásnál az

52 Ez utóbbi vizsgálatára fejlesztette ki a standardizálás módszerét Kőrösy József, 
magyar statisztikus.
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összes anyagfelhasználás, a termésátlagnál a teljes termésmennyiség mind 
értelmezhető statisztikai adatok.

Láthatjuk, hogy a standardizálás módszerét a főátlagok és az összetett in- 
tenzitási viszonyszámok időbeli és térbeli összehasonlítására is használhatjuk, 
teljesen analóg módon. A továbbiakban csak a főátlagok időbeli összehasonlí
tásán keresztül mutatjuk be a standardizálás technikáját.

Az összehasonlítás eredménye -  mint tudjuk -  kifejezhető az összehasonlí
tott adatok különbsége ként és hányadosa, ként is. A két eljárás teljesen egyenérté
kű eredményi szolgáltat, így azt részesítjük előnyben, amelyik könnyebben 
értelmezhető. A térbeli összehasonlítások eredménye általában különbség
ként könnyebben értelmezhető, míg az időbeli összehasonlításokra mindkét 
eljárás megfelelő lehet

Az összehasonlítandó főátlagok különbségét (K) és hányadosát (1) a stan- 
dardizálás módszerével két részre bontjuk:

K = K ' +K '  1 = 1'XI" (7.5.)

K/és L a részátlagok megváltózásán,ak, míg KÁ és I^az összetétel változásán.ak 
hatását mutatja. A különbségek között összegszerű {additív), az indexek között 
szprzatszerű {multiplikatíi) összefüggés áll fenn.

Az összehasonlítandó főátlagok hányadosát indexszámnak, röviden in
dexnek hívjuk. Időbeli összehasonlítás esetén az indexszám tulajdonképpen 
egy összetett összehasonlító viszpnyszám, vagyis olyan dinamikus viszonyszámnak a 
számítását jelenti, melyet összetett jelenségek vizsgálatára használunk. Az 
indexszámokat általánosságban úgy definiálhatjuk, mint az összetett összeha
sonlító viszonyszámok olyan speciális fajtáját, amely alkalmas az összetett 
jelenségek együttes, átlagos változásának (különbözőségének) a kimutatására. 
Tehát az indexszámokat valamilyen szempontból összetartozó változók idő
beli vagy térbeli összehasonlítására használjuk.

A standardizálás módszere a két tényleges főátlagon kívül ún. 'standardi
zált főátlagokat számít, a rés~zaHagpk jiúíyozqtt számtani átlagaként. A stan
dardizált főátlagokat úgy számítjuk, hogy a főádagok megváltozását előidéző 
két tényező egyike szempontjából összehasonlíthatóvá tesszük őket. A standar
dizálás lépései eszerint:

1. A részátlagok megváltozásának a hatását mutató standardi
zált főátlagokat a két időszak tényleges részátlagait standard 
(mindkét főáűag számításánál azonos) sokasági összetétellel 
súlyozva számítjuk.
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2. Az összetétel-változás hatását mutató standardizált főátlago
kat a két időszakra jellemző tényleges összetétellel, de stan
dard (mindkét főátlag számításánál azonos) részátlagokkal 
számítjuk.

A következő táblázatban a standardizáláshoz szükséges főátlagok képleteit 
foglaljuk össze. A táblázatban a standard adatsorokat a következőképpen 
választottuk meg;

1. A részátlagok megváltozásának hatását mutató foádagok
számításánál standardnak a tárgy időszaki (/-gyei jelölt) ösz- 
szetételt súlyarányokat) használjuk.

2. Az összetétel-változás hatását mutató főátlagok számításánál 
standardnak a bázis időszaki (0-val jelölt) részátlagokat (x0 
adatokat) használjuk.

7-3. tábla: A standardizálás művelete során használt foádagok

Főátlagok
Az összehasonlít 

(területi e
indó időszakok 
gységek)

B áz is (0) T á rgy  (1)

Tényleges főátlagok 3?o =— Y j nj°Xjo 
*0

A részádagok megválto
zásának hatását mutató 
főátiagok

_/ 1 -  
*0 = ~ l j nj ix j0 

nl

Az összetétel változás 
hatását mutató foádagok

_/r 1 _
X0 ~ 2-1 flj0Xj0

no
—* 1 y  _ 
*i =—2-,nj ix jo

"i

A standard átlagokat többféleképpen választhatjuk meg (például valamelyik 
időszak tényleges átlagai, átlagolt adatokat, de használhatunk a vizsgálaton 
kívüli, a jelenséggel ugyanakkor szerves kapcsolatban lévő más átlagukat is). 
Fontos szem előtt tartani azonban azt, hogy a standardizálás két lépésében 
célszerű az ellenkező időszakból választani a standard értékeket, mert csak így 
teljesülnek a különbségek és az indexek között megkövetelhető számszerű 
összefüggések.

Vegyük észre, hogy ha az összehasonlítandó időszakok tényleges adatsorait 
használjuk standard adatsorokként, mm kell hat külötibö^ő főátlagot számítani. 
A két tényleges főátlagon kívül egy standardizált főáüag számításával a kü
lönbség-felbontás, illetve a standardizáláson alapuló indexszámítás is elvégez
hető. Hiszen a 7-3. táblában érvényesek az összefüggések:
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Xí Xj , Aj - .Vq 3 ,Y0 X0

Ennek alapján a statidardi^álás menete:

A két összehasonlítandó főátlag különbségének (K), illetve hányadosánál 
(i) a kiszámítása az alábbiak szerint történik:

K = x1- x 0, 1 = ^  (7.6.)
*o

A ÍC különbség megmutatja, hogy mennyivel változott (növekedett vág
ásokként) a főádag (a főátlag nagyságrendjében és mértékegységében) a bázi 
időszakról a tárgy időszakra. Az I főátlag-index, (százalékban kifejezve) az- 
mutatja, hogy hány százalékkal változott (növekedett vagy csökkent) a főátlag 
az egyik időszakról a másikra.

A K'  különbség és az I' részátlag-index számítása:

K — / — /
•*1 ~ -*o (7.1)

A K' különbség a részátlagok átlagos megváltozását mutatva kifejezi azt, 
hogy a részádagok megváltozása mennyiben járult hozzá a főádagok változá
sához. Az l' részátlag-index azt mutatja, hogy a részádagok megváltozása 
önmagában hány százalékkal növelte vagy csökkentette a főádagot.

A K" különbség és az I* összetételhatás-indexének a számítása:

K rr
(7.8.)

K" különbség azt mutatja meg, hogy az összetétel változás önmagában 
mennyivel növelte vagy csökkentette a két főátlag különbségét. Az I'” össze- 
tételhatás-imdex számszerűsíti azt, hogy a sokaság összetétel-változásának (a 
sokaságot alkotó csoportok súlyarányának) következtében hány százalékkal 
változott a főádag.

A fenti elméleti fejtegetéseket világítsuk meg az alábbi példával!

A már említett gyógyszergyár egyik kutató részlegének létszám 
adatai mellett, rendelkezésünkre állnak a kutatók kereseti adatai 
is, két egymást követő évben (a létszámadatokat már az előző al- 
fejezetben elemeztük):
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7-4. tábla: A kutató részleg létszám és kereseti adatainak 
alakulása egymást követő két évben

A lk a lm a z ó t -  

ta k  csoport
jai

2002 2003
Az átlagkere

set változás 
2003/2002

Lét
szám

( fő )

Á tlagkere
set (ezer Ft)

Lét
szám

( fő )

Átlagkere
set (ezer Ft) %

e z e r
Ft

T ém aveze tő k 5 230 5 250 108,7 20
A ssziszten sek 15 120 17 125 104,2 5
K isegítők 10 80 13 85 106,3 5
Összesen 30 125 35 128 102,4 3

Az átlagkereset változását mutató utolsó oszlop adatai alapján 
megállapítható, hogy egész részlegre jellemző 2,4%-os átlagkere
set-növekedésnél mindhárom dolgozói csoportban magasabb 
volt áz átlagkereset növekedése. A standardizálás módszerével 
kimutathatjuk a 2,4%-os átlagkereset-növekedés két összetevő
jét. A módszer bemutatását érthetőbbé tehetjük, ha először egy 
részletes — a főátlagoknak a lépésenkénti kiszámítását is tartal
mazó -  megoldást közlünk.

A két tényleges főátlag hányadosa -  amit főátlag-indexnek neve
zünk -  és a főátlagok különbsége: (a főátlagokat a részádagok sú
lyozott átlagaként felírva):

5x250 + 17x125  + 13x85 , 5x230 + 15x120 + 10x80  _ 128 
35 ‘ 30 125 ”

K - 128 —125 = 3 e%er Ft

A részádagok megváltozásának hatását mutató részátíag-index és 
különbség számítása (standardnak a 2003-as összetételt választ
va):

5x250  + 17x125  + 13x85 . 5x230 + 17x120 + 13x80  
35 ' 35

K' = 128 —121 = 7 e^er Ft

128
121

: 105,8%

aho l: x 0
5X230 + 17X120+13X80 ^  m

35

Az összetétel megváltozásának hatását mutató összetétel-hatás 
index és különbség számítása (standardnak a 2002-es ádagkere- 
seteket választva):
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„ _ 5x230  + 17 x 12 0 + 13 x 8 0  ^ 5x230 + 15x120 + 10x80  
35 ' 30

K" = 121 - 125 = -4  e%er Ft

121 „
---- = 96,8%
125

Ugyanezt a megoldást most úgy mutatjuk be, hogy a kiinduló 
táblában szereplő két tényleges íbátlagon kívül csak egy standar
dizált főátlagot számítunk, és ezeket a főátlagokat rendszerezzük 
az alábbi összefoglaló táblában.

A vizsgált cég részlegében a 2002-es évi standardizált átlagkere
set (standardnak a 2003-as összetételt választva):

o
5X230 + 17X120 + 13X80 

35
= 120,857 «  121 ezer Ft

7-5. tábla: A standardizál ás eredményeinek összefoglaló táblázata

Megnevezés 2002 2003 K I
főátlago c ezer Ft ezer Ft %

Tényleges 5c 125 128 3 102,4
Standardizált 5T 121 128 7 105,8
Standardizált 5c” 125 121 -4 96,8

A standardizáláson alapuló indexek és különbségek összefüggé
se:

1 = 1' XI" K = K' + K"
1,024 = 1,058 X 0,968 3 e%er Ft = 1 e%er Ft —4 e^er Ft

A vizsgált kutatási részlegben az átlagkereset 2002-ről 2003-ra 
2,4%-kal, azaz 3 ezer Ft-tal növekedett. A részádag-index alapján 
megállapítiiató, hogy az alkalmazottak átlagkeresete átiagosan 
5,8%-kal, vagyis 7 ezer Ft-tal növekedett. (Ez a változás a kiin
duló tábla utolsó oszlopában lévő, az egyes alkalmazotti csopor
tokra jellemző változások átiaga.) Mindez úgy is értelmezhető, 
hogy csak az alkalmazotti csoportok ádagkereset-növekedése 
önmagában 5,8%-kal, tehát 7 ezer Ft-tal növelte a részlegben 
dolgozók ádagkeresetét. Az összetételhatás-index azt mutatja, 
hogy az alkalmazotti csoportok létszám-összetételének változása, 
önmagában 3,2%-kal (100,0-96,8%-kal), illetve 4 ezer Ft-tal 
csökkentette volna a cég részlegében az ádagkeresetet. Megálla- 
píthatjuk, hogy a létszámösszetétel-változás csökkentette az át
lagkeresetet, mivel a létszámarány a legalacsonyabb ádagkeresetű 
alkalmazottak, a kisegítők javára tolódott el.

2 1 0



Többdimenziós csoportosítás és struktúráét,emzés

Ezen utóbbi megállapításnál visszautalunk az összetétel-változás 
korábbi elemzési eredményeire. Láthattuk, hogy a magasabb át
lagkereset foglalkoztatási csoportok (témavezetők, asszisztensek) 
részaránya csökkent a vizsgált időszakban, ami a kutatórészleg 
teljes átlagkeresete szempontjából kedvezőtlen hatású volt. (A 
tényt, miszerint a főádagindex lehet alacsonyabb, mint a részát- 
lag-index az egyik legmeglepőbb statisztikai paradoxonként szo
kás emlegetni!)

A standardizálás módszerét szemléltessük egy másik példával is! 

Tételezzük fel, hogy ismerjük két ország halálozási statisztikáját.
7-6. tábla: „A” és „B” ország halálozására vonatkozó adatok

Korcsoport
(ev)

A népesség száma (ezer
______ fö)________

A halálozások száma
(fő)_________

„A” ország „B” ország „A” ország „B” ország
-9 800 1680 640 1 680

10-29 2 080 4 200 1 040 2 940
30-49 2 400 5 320 10 080 27 660
50-69 1 920 2 100 24 900 32 550
70- 800 700 71 680 77 140

Összesen 8 000 14 000 108 400 141 970

A fenti tábla adataiból kiszámíthatjuk a halálozásra vonatkozó 
fontosabb adatokat.

7-7. tábla: Halálozási arányszámok és kormegoszlás

Korcsoport
(ev)

A halálozási arányszámok
(%o)___

A népesség kormeg
oszlása (%)

„A” „B” Különbség „A” B”
-9 0,8 1,0 -0,2 10 12

10-29 0,5 0,7 -0,2 26 30
30-49 4,2 5,2 -1 30 38
50-69 13 15,5 -2,5 24 15
70- 89,6 110,2 -20,6 10 5

Összesen 13,55 10,14 3,41 100 100

A halálozási arányszámok különbsége:

Ka_b = 13,55-10,14 = 3,41%o
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„A” ország halálozási arányszáma 3,41%0-ponttal magasabb „B” 
országénál, holott „A” ország minden korcsoportjában alacso
nyabbak a halálozási arányszámok. Ez azzal magyarázható, hogy 
a különbségben két tényező együttes hatása jelentkezik.

A korcsoportonkénti arányszámok különbözősége hatásának a 
kimutatásához számítsuk ki, „B” ország halálozási arányszámát 
az „A” ország korösszetételével:

— / 800x1,0 + 2080x0,7 + 2400x5,2 + 1920x15,5 + 800x110,2
8000 = 16,58%

A korcsoportonként! arányszámok különbözőségének hatása: 

K'a-b =  13,55-16,58 = —3,03%o

Ha a standard („A” ország) korösszetétellel számítjuk ki mindkét 
ország halálozási arányszámát, akkor „A” ország arányszáma 
3,03%o-ponttal alacsonyabb, mint „B” országé. Tehát „A” or
szágban -  az alacsonyabb korcsoportonkénti arányszámok hatá
sára -  3,03%o-ponttal alacsonyabb a halálozási arányszám a „B” 
országhoz képest.

A két ország korösszetétel különbözőségének hatása:

K"a_r = 16,58-10 ,14  = 6, 44%o

Az „A” országnak a „kedvezőtlenebb” korösszetétele (az idő
sebb népesség magasabb, a fiatalabb népesség alacsonyabb ará
nya) miatt, „A” ország halálozási arányszáma 6,44%0-ponttal 
magasabb mint „B” országé. Látható, hogy teljesül az elvárt ösz- 
szefüggés:

3,41 = (-3,03)+  6,44

A jelenség egyébként „tipikus”: a mai világban egyes fejlődő or
szágokban a teljes halálozási arányszám alacsonyabb, mint bizo
nyos közepesen fejlett országokban (például hazánkban). Ez an
nak ellenére így van, hogy a fejlődő országok népegészségügye 
sokkal fejletlenebb, vagyis minden életkori kategóriában maga
sabb a halálozási arányszám, ám ezt a kedvezőbb korösszetétel 
(fiatalabbak nagyobb aránya) ellensúlyozza.
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* standardizálás módszere nem egyszerűen egy statisztikai eljárás, hanem 
íftJéletmód” is. A gazdaságmodellezésben nagyon gyakran alkalmazzuk ezt 

TOíidolatmenetet, vagyis rögzítünk bizonyos jellemzőket, és megvizsgáljuk, 
változni „engedett” hatások önmagukban milyen változásokat eredmé- 

£Zoek (eredményeznének). Az előbbi megfontolást ceteris paribus 
1̂  .^53 nevezzük, és a statisztikai modellezés egyik alapelve.

7.3 , ár- és volumenindexek számítása

frz előző alfejezetben definiáltuk általánosságban az indexszámokat, és 
‘gismerkedtünk a standardizáláson alapuló indexekkel; a főátlag, részátlag és 
összetétel-hatás indexével. Az indexszámok másik gyakori közgazdasági 

kalmazása az érték-, ár- és volumen-indexszámítás. Az ún. klasszikus__igde_x- 
-zámjíáp az előállított, értékesített, elfogyasztott javak (termékek és szolgálta- 
• L5ok) bizonyos körére vonatkozóan, az együttes, átlagps érték-, ár-, volumen- 
változás vizsgálatáraltasznaljuk.

Kiindulásként fogalmazzuk meg azt a mindenki előtt jól ismert azonossá
got, amely a gazdasági jelenségek, folyamatok elemzése során kiemelkedő 
fontossággal bír:

\ B evétel — E gységár X M ennyiség \

Ez egyben azt is jelenti, hogy az összetételt meghatározó m ennyiség.k (volu
men) és az átlagolandó értékeket jelző egységárak szorzatának tárgyi értelem 
tulajdonítható. Amennyiben az árat p -vel, a mennyiséget q-val és szorzatukat -  
amelyet értéknek nevez az irodalom -  p-vel jelöljük53 54, a fenti összefüggés:

v = p x q  j

A fenti azonosság bármely elemének időbeli változását egyszerű dinamikus 
viszonyszám segítségével jellemezhetjük. Ezeket a dinamikus viszonyszámo
kat az indexszámítás fogalomkörében egyedi indexeknek nevezzük. Az 
egyedi indexek -  a szokásos 0 és 1 jelöléssel -  az alábbiak:

Az egyedi árindex

\

Az egyedi volumenindex

(7.9.)

53 Ceteris paribus (latin) ~ egyébként azonos feltételek (körülmények) között.
54 A  p  a latin pretium— ár, a q a latin quantum— mennyiség és a v a latin valor~ér- 

tek szavakra utal.
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Az egyedi értékindex

i _ h  _ PA
vo Potfo

(7.10.)

(7.11.)

Egy-egy termék, szolgáltatás, fogyasztási cikk értékének, árának, volume
nének változását az egyedi indexek segítségével jól jellemezhetjük. Arra a kér
désre azonban, hogy például hogyan változtak együttesen az árak, célszerűbb 
egyetlen kifejező számértékkel válaszolni, mint a termékek árának al akulását 
külön-külön felsorolni. A különböző piaci árszínvonalak, a fogyasztói árak. 
vagy különböző országok fogyasztásának, exportjának összehasonlítása egy- 
egy összetett indexszám segítségével oldható meg eredményesen. Az index- 
számítás kérdését időbeli-összehasonlítás példáján keresztül tárgyaljuk, de a 
módszert területi összehasonlításokra is ki lehet terjeszteni.

Elsőként érdemes kiszámítani a különféle termékek, szolgáltatások pénz
ben kifejezett értékét55 (az egységárak és a mennyiség szorzataként), majd 
ezeket összegezve, összesített értékadatokat ún. aggregátumokat hozhatunk 
létre. Az aggregálás értékben való összesítést jelent, amelynek eredménye az 
aggregátum. A két aggregátum hányadosaként egy összesített indexet ún.ferA~ 
téikmd estet kapunk. Felhasználva az általános jelöléseket az értékindex:

j  =Z M
Z ?o A

(7.12.)

ahol az összegzés a különböző árucikkekre, szolgáltatásokra vonatkozik.

Legyen egy egyszerű szemléltető példánk a következő:

Egy Ford autószalonban az árusított gépkocsik három fő típusát 
vizsgálták (Ford KA, Ford Fiesta, Ford Focus). A szalonban a 
három típusból származó bevételt kívánták vizsgálni két egymást 
követő évben. Az értékesítés adatai a 7-8. táblázatban találhatók.

55 Könnyű belátni, hogy a különféle termékek, árucikkek, szolgáltatások, néha elté
rő mértékegységű adatait, az árak, mint egyenértékes segítségével hozhatjuk közös 
nevezőre.
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7-8. tábla: Az autószalon három típusára vonatkozó értékesítési adatok

Típus
Egységár (€) Eladott rnennyi- 

_ ségídfo)____ Egyedi index (%)

Po Pi qi ip íq
2006 2007 2006 2007

I ca 8 000 8 800 100 96 110,0 96,0
Fiesta 9 000 9 450 80 86 105,0 107,5
Focus 11 000 13 200 40 33 120,0 82,5

7-9. tábla: A képzett aggregátumok (€)

Típus qopo qipi w * ___ qopi iv %
KA 800 000 844 800 768 000 880 000 105,6
Fiesta 720 000 812 700 774 000 756 000 112,9
Focus 440 000 435 600 363 000 528 000 99,0
Összesen 1 960 000 2 093 100 1 905 000 2 164 000 ...

Ahol az egyes aggregátumok értelmezése a következő:

} qapD bázisidőszaki aggregátum, a 2006-os bevétel euróbán,

7  ty />, tárgyidőszaki aggregátum, a 2007-es bevétel euróbán,

fiktív aggregátum, a típusonként 2007-ben eladott mennyiségek a
2006- os árakon összesítve,

A ftktív aggregátum, a típusonként 2006-ban eladott mennyiségek a
2007- es árakon összesítve

Az együttes értékváltozást kifejező értékindex:

j - X ^ i P i  _ 96x8  800 + 86x9 450 + 33x13  200 _ 2 093100 

V "Z'doPo _ 100 X 8 000 + 80 X 9 000 + 40 X11000 ~ 1960000

Iv = 106,8% -  Az autószalon forgalma, árbevétele 2006-ról 
2007-re 6,8%-kal növekedett. (Ez az érték a tábla kipontozott 
cellájábe írható.)

Az összesítés különböző mértékegységű termékek együttesére is elvégez
hető az aggregátumok segítségével. Összesíteni lehet például db) m k g )  folyó
méter egységekkel rendelkező termékhalmazt is az egységárak segítségével.

Az értékindex számításához szükséges bázis- és tárgyidőszaki aggregátu
mok — az ún. folyóáras értékadatok — általában a gazdaság minden szintjén 
közvetlenül rendelkezésre állnak. Az index segítségével a termelés értékének, a
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forgalomnak, a fogyasztásnak, különféle egyéb gazdasági folyamatoknak (pl, 
export, import) változását követhetjük nyomon. Az értékindex számítási 
algoritmusából az is látszik, hogy az érték (pl. forgalom, bevétel, termelési 
érték) változását alapvetően két tényező idézi elő:

D az árak változása és 
0 a volumenek változása.

A két tényező hatásának számszerűsítésére szolgál az árindex és a volu
menindex.

7.3.l) Árimdex

Az árindex több termék, szolgáltatás együttes átlagos árváltozását fejezi Iá.

Ahhoz, hogy csak az árak változását számszerűsítsük, két olyan aggregá
tum hányadosaként kell felírni az összedített indexet, amely számlálójában és 
nevezőjében is azonos, rögzített mennyiségi (q) adatok szerepelnek. Az ár
változás kimutatásánál súlyként szerepelő volumenadatok lehetnek:

a. a tárgyidőszaki volumen adatok. (qx) ,

b. a bázisidőszaki volumen adatok (q0).

Ezek alapján az árindex két alapvető típusát határozhatjuk meg

yÚ) _ X ftA y 0 ) _ X A oA  
f  X ?o A

X (7.13.)

Az első indexet tárgyidőszaki súlyozású ún. Paasche-áritidexnek, a másodikat 
bázqssúlyozású ún. ÍMspyres-áriniJexneE nevezzük"

Példánkban a tárgyidőszaki (Paasche) súlyozású árindex:

-->109,9%I?> .  2093100 _
p 1905 000

a bázis súlyozású (Laspeyres) árindex pedig

(a, _ 2164000 
p “  1960 000

1,1041------>110,4%

A számított eredméyek alapján megállapítható, hogy példánkban 
a gépkocsik ára együttesen átlagosan, Paasche szemléletben 
9,9%-os, Laspeyres szemléletben 10,4%-os növekedést mutat.
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Ez más megközelítésben azt mutatja, hogy az értékváltozás ár
változás által indukált része 9,9%-os, illetve 10,4%-os, ennyivel 
növekedett volna 2006-ra az autószalon forgalma csali az árak 
növekedésének hatására.

A kétféle szemléletű árindex egyaránt az árszínvonal változását jellemzi, ér
tékük azonban általában eltérő. A Laspeyres- és Paasche-index fentiekben 
bemutatott aggregált formái között csak abban találunk különbséget, hogy 
más-más időszak mennyiségi adatai (q) szerepelnek súlyként, tehát eltérő a 
súlyozásuk, így fejezve ki a különféle szolgáltatások, termékek időszakonként 
eltérő fontosságát.

Mindkét súlyozású index lényegében egyenrangú, a valóságot azonban kis
sé egyoldalúan próbálja megközelíteni. Ha az árak egyik időszakról a másikra 
jelentősen, és eltérően változnak, a kétféle számítás eredménye élesen külön
bözhet. A különböző súlyozású indexek értékének nagyobb eltérése esetén jó 
eredményt ad a két alapforma mértani átlagaként56 előállított keresztezett for
mula, a Fisher-féle árindex:

A yolnmemmdex a termékek bizonyos körére vonatkozóan, nem egyne
mű több termék, szolgáltatás együttes, átlagos volumenváltozását .̂fejezi ki. A volu
menváltozás kimutatásánál súlyként az összesített íundexben az egységár ada
tok szerepelnek. A volumenindex is kétféle szemléletben írható fel:

Tárgyidőszaki súlyozású, Paasche-volumenindex:

(7.14.)

Példánkban a Fisher-féle árindex értéke:

Ip = ^1,0987x1,1041 = 1,1014

Az együttes ádagos árnövekedés, tehát 10,1%-os nagyságú.

7.3.2 Volumenindex

(7.15.)

Bázis súlyozású, Lasjpeyres-volumenindex:

56 A  mértani átlag az a számított középérték, melyet az átlagolandó értékek helyébe 
írva, azok szorzata (produktuma) nem változik.
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j( o) _ 2=t3-
? Z ?o  Pa

A (7.16.)

1
Természetesen a kétféle szemléletű, súlyozású volumenindex is eltérő 

eredményt ad.

Példánkban a volumenindexek:

lj0) = 1905 000 _ Q9719---> 97,2%
q 1960 000

illetve

l(1) _ 2 093 100 
s _ 2 164 000

= 0,9672----- 496,7%

Az indexek az értékesítési volumen átlagos 2,8%--os, illetve 
3,3%-os csökkenését mutatják bázis-, illetve tárgyidőszaki súlyo
zással.

Természetesen a volumenindexek esetében is felírható a Fisher-féle ke
resztezett formula:

É = # T  (7.17.)

Értéke példánkban:

É = ̂ 0,9719x0,9672 = 0,9695, azaz 97,0%.

7.3.3 , Összefüggések az indexek között

Kiinduló azonosságunk szerint a termékenkénti egységár és mennyiség 
szorzataként a bevételt kapjuk eredményűi. Ugyanilyen szorzatszerű összefüg
gés áll fenn az egyedi indexek esetében is: __

A termékek, szolgáltatások meghatározott körére számított, összesített in
dexek esetén a fenti multiplikatív összefüggés az ellentétes súlyozású indexek, 
illetve a Fisher-indexek között áll fenn.

_Ajóilönböző súlyozású ár- és volumenindexek szorzataként nyert érték
index tjdiát az alábbi módokon állítható elő:
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Iv=íp)x I i0) X

)  ,ci\P\ _ 2 -iAA w X !A  A*Xi
A  ^ A A  Y loP o

I = i*° 'x l(1)V p q
X

^  A A _7/CVqA  ^ '.A A  

2^ a>a  2 xoA  X1a>a

Példánkban
1,0679 = 1,0987x0,9719 

2 093100 2 0931Ó0 1905 000
------ ------ = --------------X-------------
1960 000 1905 000 1960 000

illetve
1,0679 = 1,1041X0,9672

2 093 100 _ 2164  000 2 093 100 
1960 000 ”  1960 000 2164 000

Az eredményekből megállapíthatjuk, hogy az árak átlagos 10,4%- 
os növekedése és az értékesített volumen csökkenésének átiago- 
san 3,3%-os mértéke együttesen alakította ki az autószalonban 
vizsgált gépkocsik árbevételének 6,8%-os növekedését.

Összegezve tehát az index-összefüggések:

a. j Wx j J0)=j ,

;b .

' c.

A hazai és nemzetközi gyakorlat használja mindkét súlyozáséi indexet, 
azonban jelentős eltérés esetén, általában Fisher-inde:ceket számol.

A kétféle súlyozású ár- és volumenindexet eltérése azzal magyarázható, 
hogy az egyes termékek ár- és volumenváltozása nem független egymástól, így
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az egyedi ár- és volumenindexek között sztochasztikus kapcsolatos, fedezheti
tek

Amennyiben egy árucikk, termék, szolgáltatás jelentős árnövekedése a \ 
lumen csökkenésével jár együtt, az árak és volumenek változása között ellen 
tes irányú, negatív sztochasztikus (korrelációsj kapcsolat van. Ilyen esetben — bel, 
zonyítható —, hogy a bázis súlyozású indexek értéke nagyobb, mint a tárgyic 
szaki súlyozásúaké. Mindez az együttes ár- és volumenindexre egyaránt érvé.
nyes > ij^, illetve 1^ > ij^ j . A negatív irányú kapcsolat általában a pt
gazdaság viszonyai között általános.

Amennyiben az árak és volumenek változása között pozitív irányú a kap. 
csolat a különféle súlyozású indexek nagyságrendi relációja fordí-
tott(lp°* < 1^, illetve Î 0’ <l|,1))- Az ilyen jellegű kapcsolatra általában hiánv
gazdaság, illetve erősen monopolisztikus piac, valamint egyes speciális termé. 
kék (Giffen-jószágok, presztízs-cikkek) esetén számíthatunk.

Az eddigiek során az ár- és volumenindex ún. aggregát formáját használtul 
fel. Meg kell jegyeznünk, hogy a gyakorlatban sokszor alkalmazzák az indexek 
összefüggését. Az értékindex és az árindex ismeretében egyszerű osztás segít 
ségével határozzák meg a volumenindexet. Ezt az eljárást, azaz az árváltozások 
hatásának kiszűrését, deflálásnak is nevezik.

A korábban tárgyalt indexeket nem csak aggregáltforma segítségével lehet kiszámí
tani. Könnyen belátható, hogy a tárgyidőszaki, vagy a bázis időszaki termé
kenkénti értékadatok, valamint az egyedi indexek ismeretében az indexek ún. 
átlagformával is meghatározhatóak. Példaként nézzük az árindexet:

t(1) _ _ 2 j ú A _
p X a a h

vagy I {°] = X ? o  Poxif 
X doPo

C7.18.)

Az első index a Paasche-árindex harmonikus átlagformája57, míg a második 
index a Laspeyres-árindex számtani átlagformája. Az egyedi indexek ismereté
ben a fenti formákat szokta a gyakorlat előnyben részesíteni, mivel a folyóáras 
értékedatok (a qlp l és a q0p 0) közvetlenül rendelkezésre állnak.

A fentiekhez (7.18.) hasonló módon állíthatók elő a volumenindexek átlag
formái is.

57 A  hamonikus átlag az a számított középérték, melyet az eredeti értékek helyére 
írva, azok reciprok-összege nem változik.
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példánkban a tárgyidőszaki súlyozáséi árindex

2 093100 2 093100 H _  <nnnn,
l f  844 800 | 812 700 | 435 600 1905000 ’

1,10 1,05 1,20

harmonikus átlag formában is meghatározható.

Hasonló logikával történik a bázis súlyozású volumenindex sú
lyozott számtani átlag formával történő meghatározása:

(aj _ 800 000 x 0,96 + 720 000 x 1,075 + 440 000 x 0,825 _ 
q ~ 1960 000

1905 000 
1960 000

= 0,9719------ >97,2%

Látható, hogy az árindex esetében az egyedi árindexértékek 
110%, 105% és 120% súlyozott átlagát (109,9%), míg a volu
menindex esetében a 95%, a 107,5% és a 90% súlyozott átlagát ^
(97,2%) nyertük. Mindez igazolja az indexek átlagos jellegét. v

■

7.3.4 Az indexek felhasználása gazdasági elemzésekben r

A tárgyalt indexek nemcsak két időszak összehasonlítását teszik lehetővé. 
A vizsgálódás tetszőleges számú időszak elemzését is szolgálhatja. Ekkor a 
bázis és láncviszonyszámok tárgyalásakor megismert összefüggéseket is fel
használva indexsorokat nyerünk. Mind volumen-, mind árindexsornál létez
nek állandó és változó súlyú, bá^s és lánc szemléletű, bátgs és tárgyidőszaki súlyo
zású indexsorok, ezeket a szakirodalom részletesen tárgyalja.58 Az indexsorok 
alkalmazásának egyik legismertebb példái a tőzsdeindexek, melyek egy érték
papírpiac részvényeinek az áralakulását mutatják.

Számos esetben az árindex a termékek, árucikkek sokfélesége, a választék, 
az eladási helyek és ármozgások különbözősége miatt teljes körűen nem hatá
rozható meg. Ilyen esetekben ún. reprezentatív árindexet számítanak, amely 
rcprezentatív mjntg adataiból épül fel. Az ilyen típusú árindex tipikus példája a 

1 fogyasztói árindex, amely alapvetően epv bázis-súlyozású árindex. A fo- 
gyasztói árindex „a. lakosság, .által vásárolt fogyasztási cikkek,., szolgáltatások 
árainak átlagos változását méri. A fogyasztói árindex alapján az inflatorikus 
tendenciákat számszerűsíteni lehet, az árindex felfogható az infláció közelítő

58 Lásd KÖVES [1981],

221



Alapsokaságok kétváltozós elemzése

mérőszámaként. Fontos szerepet tölt be a fogyasztói árindex a reálkeresetek 
reáljövedelmek vizsgálata során.

Természetesen az indexszámítás módszertana nemcsak időbeli, hanem te
rületi vizsgálatokra is alkalmas. Tipikus felhasználása a területi árindexnek a 
nemzetközi összehasonlításban a valuták vásárlóerő-arányainak kvantifikálása.

Fontos felhasználási területe továbbá az árindexeknek, az árarányok válto
zásának vizsgálata. Különböző, de egymással összefüggő területek árindexei
nek összehasonlításával úm_áx0 Ílókat számíthatunk. Ezek egyik fontos elem 
az ún. agrárolló, amely a mezőgazdaság inputjainak (vásárolt ipari termékeknek) 
árindexét az output (értékesítések) árindexeivel méri össze.

Szólni kell még a külkereskedelmi cserearány (terms of trade) mutatójá
ról, amely az export árindexet az import árindexszel hasonlítja össze. Egy 
nemzetgazdaság számára kedvező, ha értéke meghaladja a 100%-ot.

7.4 Gyakorló feladatok

7.1.£ Egy borfelvásárló- és feldolgozó cég felvásárlására vonatkozó adatok 
az alábbiak:

Megnevezés
A felvásárolt mennyiség 

(millió liter)
A felvásárlási ár 

(Ft/liter)
1991 1992 1991 1992

Különleges minőségi bor 1,19 1,16 52 56
Minőségi bor 1,82 1,77 39 40
Asztali bor 3,99 3,88 28 29
Összesen 7,00 6,81

A borfelvásárlásra fordított kiadás 1991-rők 1992-re 1,5%-kal növekedett.
81 Milyen szerepe volt a kiadás növekedésében a volumenváltozás

nak?
* Milyen szerepe volt a kiadás növekedésében az árváltozásnak?
B Hogyan változott a bor felvásárlási átlagára? 
a Milyen szerepe volt az átlagár változásában az összetétel módosu

lásának?

7.2.f. Egy luxushotel számunkra fontos adatai láthatók a következő táblá
zatban, bővítés előtt és után:
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Fürdőszoba típusa
2006 (bővítés előtt) 2007 (bővítés után)

Szobák
száma

Átlagos 
szobaár(€)

Szobák
száma

Átlagos 
szobaár(€)

'p^zsgőfürdős 100 40 120 32
Szaunás 60 52 60 40
Pezsgőfíirdős és szaunás 40 60 60 48

7)sszeseo 200 47,6 240 38
H Elemezze az átlagos szobaárak alakulását!
B Mennyivel és milyen irányba változott a luxushotel bevétele a bő

vítés hatására?
H Milyen mértékben tudható be a bevétel-változás a szobaszám nö

vekedésének?

7.3.f. Ismerjük az alábbi éves adatokat egy sport-eszköz gyártó vállalatnál:

Sport-eszköz típus
Termelési érték 

(ezer €)
A termelési volumen 

változása %-foan 
(1997 = 100%)1997 2007

Tollas-ütő 30 10 70
Tenisz-ütő 50 90 110
Squash-ütő 2 45 220

a Elemezze a termelés alakulását az értékindex-kör segítségével! 
" Határozza meg a Fisher-féle ár- és volumenindexet!

7.4.f. Egy márkakereskedés televíziókészüléket árul egy adott márkából. A 
különböző típusokra vonatkozó adatokat tartalmazza az alábbi tábla:

Típus Eladott mennyiség Egysé gár (€)
2006 2007 2006 2007

Katódcsöves (CRT) 40 20 160 120
LCD 80 100 500 400
Plazma 30 50 600 520

■ Elemezze érték-, ár- és vo umenindex segítségével a televízió
tékesítés alakulását! Számoljon ki minél többféle mutatót! 

n Hogyan változott az autók kereskedelmi átlagára? Milyen szerepe 
volt ebben az összetétel módosulásának? Mi határozta meg alap
vetően az átlagár változását?
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7.SS. Egy rendőrkapitányság két körzetében egy adott hónapban megvizs
gálták a személygépkocsik fogyasztását.

Gépkocsi
típus

A gépkocsik által megtett 
űt (ezer km)

Fogyasztás 
(liter/100 km)

3jA” körzet „B” körzet ,yA” körzet „B” körzet
Opel 5 7 8 8
Ford 5 8 10 9

módszerével!

7.6.f. Egy háromtermékes vállalkozás következő adatai állnak az elemző 
rendelkezésére:

Terméktípus
Termelési érték 

(ezer €) A 2007. évi ár a 2006. évi ár 
százalékában

2006 2007
224 220 108

1* 184 212 105
r 240 352 98
Elemezze a vál alkozás termelési értékének alakulását!

7.7.f. Magyarországon 2000-ben és 2007-ben épített lakásokra vonatkozó
an a következő adatokkal rendelkezünk:

Építő megnevezése
Épített lakások aránya 

___<%)
Átlagos alapterület 

írn2)
2000 2007 2000 2007

Természetes személy 62 90 69 92
Egyéb 38 10 52 64
Összesen 100 100 . . . .  . ,

Elány százalékkel változott az épített lakások átlagos alapterülete 
2000-ről 2007-re?
Mennyivel növelte vagy csökkentette az épített lakások összetétel
változása az átlagos alapterületet?
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Többdimenziós csoportosítás és struktúraelemzés

7.8.Í. Egy vegyeskereskedés déligyümölcs forgalmának ismerjük a követ
ező jellemzőit:

Déligyümölcs
Forgalom  megoszlása folyó 

áron (%)
Árindex  

(2005 = 100%)
2 0 0 5 .június 2007. június

Citrom 20 20 140
Narancs 30 40 130
Banán 30 30 140
Mandarin 20 10 160
Az üzlet 2007. júniusában déligyümölcsből 3200 eurót forgalmazott, ami 
50%-kal haladta meg az előző év júniusi forgalmat.

■ Állapítsa meg, hogy változott a fenti kereskedés déligyümölcs for
galmának volumene!

° Határozza meg a vásárlók áremelkedésből eredő többletkiadását!
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g Kétváltozós kapcsolatok vizsgálata
Az előző fejezetben olyan kétdimenziós táblákat vizsgáltunk, melyben az 

egyik ismérv időbeli, vagy területi volt és -  az indexsorok kivételével - csak két 
-áltozattal rendelkezett, így célunk nem lehetett más, mint két terület, vagy 
■dópont összehasonlítása.* 59 Mindez erősen korlátozta a jelenségek megismeré
sét, ezért ebben a fejezetben olyan kétdimenziós (kétváltozós) adatbázisokkal 
foglalkozunk, melyekben mindkét változónak több (értsd kettőnél több) ki
menetele lehet.

A fejezetben bemutatott eszközökkel célunk annak megállapítása, hogy két 
ismérv változatai egymástól függetlenül alakulnak-e, vagy ellenkezőleg köztük 
kimutatható kapcsolat. Abban az esetben, ha az egyik ismérv valamely válto- 
zatához tartozásból egyértelműen következik, hogy a másik_ismérv mely vál- 
tozatához tartozik az egyed, determinisztikus, vagy más néven függvényszerű 
kapcsolatról  beszélünk. Á társadalmi-gazdasági jelenségek vizsgálatában a 
fuggvényszerű kapcsolat viszonylag ritka, az esetek nagy részében az ismérv
változatok „vonzzák” ugyan egymást, ám kivételek is altadnak. Ezt a kapcso
lattípust -  ahogy az alapfogalmak között már taglaltuk -  sztochasztikus kap
csolatnak nevezzük.

A sztochasztikus kapcsolatok csoportosíthatók a bennük szereplő vál- 
tozók típusa alapján, ennek, megfelelően a fejezetben elkülönítve tárgyaljuk az 
asszociációs (kategóriás ismérvek közötti), a vegyes (kategóriás és kvantitatív ~ 
változók közötti), valamint korrelációs (csak mennyiségi ismérvet tartalmazó) 
kapcsolatokat. -'XjűrrxUj'dbct? >c^cxv« J 5 u t - o c u x  cr-<cfcfc>

Q O ^ C P ü O w & e , -  ü f c t  CL lá X L fStfOrv
8.1 Asszociációs kapcsolat éolrfüt CuS.<ISc- f dk

A minőségi fterületil ismérvek közötti sztochasztikus kapcsolatot — mint 
ismeretes — asszociációnak nevezzük. Ilyen például a nemhez való tartozás és 
a beosztás, az iskolai végzettség, vagy a szakképzettség és az alkalmazás minő 
sége között lévő összefüggés. Xto 3-k CrToW^-

Az asszociáció statisztikai elemzésének módszerei:■/>-
Cv*-*- per 'a . &. 6a i

■V C,
 ̂ é  r  ■

1 3 c~f cím

: alíőmbinácios (Rontingericia) 'tábla elemzésé viszonyszámokkal, 
kapcsolat-szorossági mérőszámok számítása.

^ Y  ( Ú x  ué̂ ífq JíQpi 5 .  /j\\
fs  e* C v

TcCf “Zcy
59 Természetesen vizsgáltunk olyan táblákat, melyben a második dimenzió is több 

kimenetelt tartalmazott, ám ez esetben is mindig csak két ismérvváltozatot vizsgáltunk 
egyszerre.
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Alapsokaságok kétváltozós elemzése

A kétváltozós asszociáció vizsgálatakor a sokaság egységeit egyidejűleg, a 
két ismérv szerint kombinált módon csoportosítjuk. A kombinált csoportosí
tás eredménye egy kétdimenziós kontingencia táblába foglalható.

Érdemes felidézni a 4. fejezetben már általánosságban megismert 
kontingencia táblát! Nevezzük a vizsgálatban szereplő két ismérvet „A”-naké-. 
„B”-nek. Rendelkezzen az „A” ismérv s , a „B” ismérv o ismérwáltozattal 
Bármely egyed egyidejűleg mindkét ismérv egy-egy konkrét változatával jelle
mezhető, vagyis valamely megfigyelésünk -  általánosságban -  az (a,b) is„

mérwáltozat-párral írható le (a=l,2,...,s ;b=l ,2, . . . ,o) .

A

A l t o k
11 az összes elemszám,

A  az „A” ismérv a-dik és a „B” ismérv b-edik változatához rendelt gya
korisága,

» az a-dik sor (az „A” ismérv első változatához tartozó) gyakoriságának 
összege,

(~>i az b-dik oszlop (a „B” ismérv első változatához tartozó) gyakoriságá
nak összege.

Belátható az alábbi összefüggés:

XX/of’ =^i +^2 + --- + Á, =O1+O2 + ... + O0 =«
a=1 b=1

A korábbiak alapján ismert, hogy a sorok és oszlopok összegeit perem
gyakoris ágo Írnak is hívják. A tábla belsejében a kétszeres csoportosítás

8-1. tábla: A kétdimenziós kontingencia tábla általános sémája

, A ”  * s -
m é r v

v á l t o z a t a i

„ B ”  i s m é r v  v á l t o z a t a i

Ö s s z e s e n
A A A

a f i f n f o

A , Á  i f í b f l o S 2

: :
\

:
j

A f i f a b /« ,

: j \
: :

A / , . L f o

Ö s s z e s e n 0 ! 0 ^ 0 0 71
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eredményeként keletkezett gyakoriságok, a tábla szélein külön-külön, az egyik, 
sietve a másik ismérv szerinti csoportosítással nyert gyakoriságok találhatók, 
■níg a tábla utolsó rovatában a gyakoriságok összege szerepel, mely a sokaság 
elemszámát mutatja.

A tábla belsejében lévő gyakoriságok elhelyezkedése már szolgáltat bizo
nyos információkat a sztochasztikus kapcsolat meglétéről. Megállapítható 
• •.gyanis, hogy a két ismérv mely változatai járnak gyakrabban együtt („vonzzák 
egymást”), és melyek fordulnak elő ritkábban („taszítják egymást”). Ugyanez 
-még jobban látszik, ha a tábla gyakoriságaiból megoszlási viszonyszámokat 
számítunk.

8-2. tábla: Megoszlási viszonyszámokat tartalmazó kétdimenziós komtingencia tábla
sémája

„A” is- 
mérv 

változatai

„B” ismérv változatai
Összesen

A A A

a P i  i P i b P u S J n

a P 21 p 2 b P 20 S2/n

; : \ j :

A P á l P a b P á c S j n
: : :

\ \

A P s l P s b P : c S, In
Összesen O J n . . . O J n O J n 1

Egy kétdimenziós kombinációs tábla gyakoriságaiból másmilyen, ún. felté
teles megoszlási viszonyszámokat is számolhatunk.
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Alapsokaságok kétváltozós elemzése

8-3. tábla: Feltételes megoszlási viszonyszámok (oszlop szerint)

„A” >s-
j mérv 
i változatai

„B” ismérv változatai
Összesen

A A A

a /u/o> f u/0„ f j o . Áj /«
a 2 I J O , f , J O h f j o . S2 In

: j \

Aa L J O y f J 0 b f j o . Sa / n
: : • : :

As f J O x f J O h f j o . Á / n
Összesen 1 1 1 1

8-4. tábla: Feltételes megoszlási viszonyszámok (sor szerint)

,A” is-
mérv

változatai

„B” ismérv vái tozatai
Összesen

A A B0

A f j s x /u/Áj A / A 1

A2 f j s * A / A A / A 1
: ; :

A f j s . L>/Sa A / A 1
: ■ : : :

A f j s , A / A A / A 1
Összesen Oj / n O J n O J n 1

A fenti viszonyszámok segítségéve] már jellemezhetőek az ismérvek között 
kapcsolatok. Amennyiben a megoszlási viszonyszámok homogének, egyenle
tes eloszlásúak, vagy a feltételes megoszlási viszonyszámok soronként, illetve 
oszloponként azonosak, akkor nincs számottevő kapcsolat az ismérvek kö
zött.

A sztochasztikus kapcsolat vizsgálatához a legcélravezetőbb az, ha a -  fel- 
tételezésünk szerint -  ok szerepét játszó ismérv szerinti csoportokban az 
okozat szerinti megoszlást vizsgáljuk. Ha az oknak tekinthető ismérv változa
tait a tábla oldalrovatában, az okozatnak tekinthetőét a fejrovatban helyezzük 
el, akkor a tábla sorai fogják mutatni az ok szerinti csoportokban, az okozat 
szerinti megoszlást, amint ezt a 8-4. táblából látjuk.
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Kétváltozós kapcsolatok vizsgálata

A sztochasztikus kapcsolatot a tábla utolsó, összesen sorában, illetve a fe
lette lévő sorokban szereplő megoszlások összehasonlításával mutathatjuk ki. 
Ha az ok szerinti csoportokban (a tábla soraiban) számított megoszlások kü
lönböznek egymástól, és ilyenkor természetesen az egész sokaságra jellemző 
(az összesen sorban szereplő) megoszlástól, akkor megállapítható a sztochasz
tikus kapcsolat megléte. Ha a tábla minden sorában (és így az összesen sorban 
is) ugyanolyan lenne a megoszlás, az a két ismérv függetlenségét jelezné.

Ha a táblának csak egyik átlójában találnánk nullától különböző gyakorisá
got, és így minden sorban csak egy, 1 értékű, illetve 100% -os megoszlási vi
szonyszámot, akkor a két ismérv függvénys%erű kapcsolatban lenne. Természete
sen ez csak olyan táblával reprezentált összefüggések esetén lehetséges, ami
kor a két ismérv változatainak a száma megegyezik, azaz kvadratikus a tábla 
(például 2x2-es, JxJ-as).

Természetesen az 8-1. tábla logikájának megfelelve is elemezhetjük a szto
chasztikus kapcsolat meglétét. A megoszlási viszonyszámok segítségével tulaj
donképpen az alábbi azonosságokat vizsgáljuk:

fab = s±
o b n
illetve

fab = Ot
Sa n

Amennyiben a fenti összefüggések teljesülnek, a két ismérv függetlennek te
kinthető.

Ezzel eljutottunk tulajdonképpen az asszociációs kapcsolat mérésének 
alapgondolatához. A valószínűség-elméletből ismeretes az a megfogalmazás, 
amely szerint a függetlenség feltétele, hogy a feltételes valószínűség legy.en 
egyenlő a feltétel nélküli valószínűséggel. Mindezt reprezentálják a fenti (8.1.) 
azonosságok.

Az ismérvek függetlenségét megközelíthetjük abból a közismert valószínű
ségelméleti összefüggésből is, amely szerint két esemény független, ha együttes 
bekövetkezési valószínűségük megegyezik a két esemény valószínűségének 
szorzatával: ______________ _

j P ( A n B )  = P (A)P ( É)  | (8.2.)

Mindez empirikus statisztikai jelölésekkel is leírható:
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n n n

A továbbiakban azt a gyakoriságot keressük, amely a fenti feltételek^

A (8.3.) összefüggésből kiindulva az ismérvek függetlenségének esetére fel 
tételezett gyakoriságokat .számíthatjuk.ki az^lábbi módon:

(a tábla peremén szereplő) megoszlási viszonyszámok.

A feltételezett gyakoriságok számítása tehát azt jelenti, hogy a sokaságot g 
peremeloszlások alapján osztjuk szét. Ha a táblát a feltételezett gyakoriságok
kal töltjük ki, minden sor megoszlása ugyanolyan lesz, ami megfelel a két is
mérv függetlenségének.

A sztochasztikus kapcsolat létezését jelzi tehát az, ha a ténylegesen megfi
gyelt és a függetlenség esetére feltételezett gyakoriságok nem egyeznek meg. 
Összehasonlításukat a négyzetes kontingemcia mutatójával az ún. jjf2- 
értékkel60 végezhetjük el.

Ha a tényleges és a feltételezett gyakoriságok megegyeznek, azaz az ismér-

megfelel. Jelöljük f ah-gal a függetlenség-eseténfeltételezettgyakariságot

n n n

ahol 0, — = P3W a két ismérv szerint külön-külön számított
ÜL

Képlete:
Vir\v;

"—(8.5.)

vek függetlensége esetén, X1 = 0 .

A X?  -értéket felhasználva a kapcsolat szorossága a Cramer-féle asszoci
ációs együtthatóval mérhető. Képlete:

60 Olvasd khi-négyzet!
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Kétváltozós kapcsolatok vizsgálata

c  =, 3?
iXminfr —1 , 0  —l]

(8.6.)

A Cramer-együttható értéke 0, ha a két ismérv független egymástól, és 1 ér
téket vesz fel, ha függvénysora a kapcsolat. Az együttható 0 és 1 közötti értékeit 
hagyományosan három részre osztjuk: gyenge, köopss és szoros kapcsolatot mu
tató tartományra. (Általában a 0,3 és 0,7 közötti értéket tekintjük közepes 
értéknek, ám meg kell jegyeznünk, hogy a felosztás inkább csak tájékoztató 
jellegű, a mérőszám megítélése függ pl. a sokaság nagyságától, vagy a tábla 
méretétől is.) Az együttható előjele (hiszen gyökvonással keletkezett) mindig 
pozitív, tárgyi értelme nincs. Meg kell jegyezni, hogy az asszociációnál egyéb
ként is csak ritkán lenne értelme a szorossági mérőszám előjelének, mivel ez 
feltételezi a legalább ordinális skálán mért változók használatát.

A szakmunkásképzőt és szakiskolát, illetve középiskolát végzett 
magyarországi foglalkoztatottak megoszlása nemek szerint:

8-5. tábla: A foglalkoztatottak megoszlása iskolatípus és nemek szerint (ezer fő)

Nem Szakmunkásképző 
és szakiskola Középiskola Összesen

Férfi 876 561 1 437
Nő 362 704 1 066
Összesen 1 238 1 265 2 503

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2000

A tábla adatai alapján látható, hogy az iskolatípus és a nemhez 
való tartozás között van összefüggés, mivel a férfi nemhez való 
tartozás és a szakmunkásképző és szakiskola ismérvváltozat, il
letve a női nemhez való tartozás és a középiskola ismérvváltozat 
járnak gyakrabban együtt. Ha kiszámítjuk a nemhez való tartozás 
(az ok) szerinti csoportokon belül az iskolatípus (az okozat) sze
rinti megoszlást, akkor a következő táblában szereplő megoszlási 
viszonyszámok megerősítik az előző megállapítást.

233



Alapsokaságok kétváltozós elemzése

8-6. tábla: A foglalkoztatottak megoszlása iskolatípus és nemek szerint (%)

Nem Szakmunkásképző 
és szakiskola Középiskola Összesen

Férfi 61,0 39,0 100,0
Nő 34,0 66,0 100,0
Összesen 49,5 50,5 100,0

A férfiak és nők csoportjában az iskolatípus szerinti megoszlási 
viszonyszámok jelentősen különböznek egymástól és az összes 
foglalkoztatottra jellemző megoszlási viszonyszámtól. Míg a fér
fiak 39%-a végzett középiskolát, a nőknél ez az arány 66%, az 
összes foglalkoztatottnál pedig, az előbbiek valamilyen köztes ér
téke, 50,5%.

A kapcsolat szorosságának mérésére a Cramer-együtthatót hasz
náljuk, ezért a következő táblában az ismérvek függetlensége ese
tére feltételezett gyakoriságokat számítjuk ki.

r •• r r • T*8-7. tábla: A  függetlenség esetére feltételezett gyakoriságok, j^  (ezer fő)

Nem Szakmunkásképző 
és szakiskola Középiskola Összesen

Férfi 711 726 1 437
Nő 527 539 1 066
Összesen 1 238 1 265 2 503

Példaként a szakmunkásképzőt és szakiskolát végzett férfiak fel
tételezett gyakorisága:

f \  = « -L ^  = 2503X
n 7i

1238 1437 „
--------X -------= 711
2503 2503

Vegyük észre, hogy -  korábbi megállapításainkból következő 
módon -  a peremgyakoriságok értéke a tényleges, illetve függet
lenség esetére feltételezett kontingencia táblában azonos.

A következő, 8-8. táblában a jjf3 -érték számítását közöljük:
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8-8. tábla: A érték számítása

Megnevezés f ab J ab { f a , - / : )
[ f a b - / : ) 2

/ :
"Férfbszakm.isk. 876 711 165 38,29
■pérfi-középisk. 561 726 -165 37,5
'\}ő-szakm.isk. 362 527 -165 52,19
"yíő-középisk. 704 539 165 51,22
"összesen 2 503 2503 - 179,2

A Cramer-együttható értéke:

c e z : pzpi_" „,267,„,3
\ ] n ( s - 1) \ 2 5 0 3 x (2 - l)

ahol: j  =o = 2

A szakmunkásképzőt és szakiskolát, illetve középiskolát végzett 
magyarországi foglalkoztatottak nemhez való tartozása és a vég
zettségének megfelelő iskola típusa között közepesnél gyengébb 
sztochasztikus kapcsolatot számszerűsítettünk.

8.2 Vegyes kapcsolat

Vegyes kapcsolatnak -  mint ismeretes - egy minőségi (területi) és egy 
mennyiségi ismérv közötti sztochasztikus kapcsolatot nevezünk. Ilyen kapcso
latok például a nemhez való tartozás és a kereset, a személygépkocsik típusa és 
ára, a lakás területi elhelyezkedése és ára közötti összefüggések. A vegyes kap
csolat elemzése is elvégezhető az asszociációnál megismert konúngencia tábla és 
a Cramer-mutató segítségével, ha a mennyiségi ismérv kevés ismérvváltozattal 
rendelkezik, vagy az ismérvértékek osztályközökbe rendezhetők. Ilyenkor a 
minőségi és mennyiségi ismérv alapján is csoportosítást végzünk, és a kombi
nációs tábla gyakoriságait használjuk fel a kapcsolat elemzésére, ami természe
tesen információveszteséget jelent hiszen nem használjuk fel az eredeti érté
keket. Célravezetőbb tehát az ismérvértékek közvetlen felhasználása.

Könyvünk ezen fejezetében a vegyes kapcsolatok közül csak a kétváltozós 
esettel foglalkozunk, vagyis azzal a vizsgálattal, amikor a minőségi ismérv az 
ok szerepét tölti be, és azt kívánjuk elemezni, hogy milyen mértékben magyarázna 
a mennyiségi ismérv szóródását. A vegyes kapcsolat vizsgálata -  más szavakkal -  
tehát azt célozza, hogy megállapítsuk a kvantitatív változóban rejlő információ 
mekkora része határozható meg a minőségi ismérv szerinti csoportosítással.
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A vegyes kapcsolat szorosságának mérése a variancia-felbontáson alapul, így 
elsőként ennek a gondolatmenetével ismerkedünk meg.

8.2.1 A szórásnégyzet összetevőkre bontása

Csoportokra bontott alapsokaság esetén már láthattuk, hogy megkülön
böztethetők az egyes csoportok átlagai (a csoportátlagok, a j - e dik csoportban 
Xj),  valamint a sokaság egészét jellemző főátlag ( x ) . Hasonlóan az átlag-
számításhoz a csoportosított sokaság szóródásának vizsgálata is úgy történik, 
hogy az egyes csoportokra külön-külön elvégezzük a szórásszámítást, majd a 
teljes sokaságra vonatkozóan is kiszámítjuk a szórás értékét. így az m számú 
csoport-szórást (ay-edik -általános -  csoportban (7,) és a teljes szórás (cr) 
mutatójának az értékét határozhatjuk meg.

Általánosan leszögezhetjük, hogy a szórások között nincs közvetlen össze
függés. Direkt kapcsolatot csak a szórásnégyzetek között írhatunk fel. Ha a 
csoportonkénti szórásnégyzeteket a csoportnagysággal súlyozva átlagoljuk 
(tehát a főátlagszámításnál bemutatotthoz hasonlóan járunk el), akkor a cso
portokból álló sokaságban csak a csoportokon belüli szóródást tudjuk jelle
mezni egy mutatóval. így nyerjük az ún. belső szórásnégyzet (belső 
variancia) mutatóját. A csoportokból álló sokaságban azonban a részátlagok is 
különböz(het)nek a főátlagtól. Ezen részátlag-eltérésekből -  természetesen a 
csoportnagysággal súlyozva — egy újabb szórásnégyzet számítható, amelyet 
külső szórásnégyzetnek (külső varianciának) nevezünk.

A belső és külső szórásnégyzetből felépíthető a teljes szórásnégyzet. A 
szórásnégyzetek közötti összefüggést a szórásnégyzet összetevőkre bontásá
nak nevezünk. E szerint a teljes szórásnégyzet a külső szórásnégyzet és a belső 
szórásnégyzet összegeként írható fel.

ahol f j  jelöli a j-edik csoport elemszámát (a csoportosító ismérv j-edik
változatának előfordulási gyakoriságát), valamint továbbra is alkalmazzuk az 
ismert összefüggést, miszerint

(8.7.)

A belső s^órásnégf^et a csoportonkénti szórásnégyzetek súlyozott átlagaként 
számítható:

■y m

(8.8.)
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A külső szórásnégyzet viszont a részátlagok főátlagtól való eltérésnégyzetei
nek súlyozott átlagaként számítható ki:

Csoportosított sokaságban a vizsgált mennyiségi ismérv szerinti szórás ér
tékelésekor a szórásnégyzetekből gyökvonással származtatott szórásokat 
használjuk.

A teljes szórás képlete így a következő:

ami a mennyiségi, azaz az xü értékeknek a főátlagtól mért átlagos eltérését

a teljes sokaságon belül az x . értékek átlagos eltérését mutatja a saját cso
portjuk részátlagától.

A szórásnégyzet összetevőkre bontásaként megismert összefüggés 
alapvető fontossággal bír a következtetéses és a modellező statisztikában is. Ez 
indokolja, hogy -  bár a matematikai bizonyításokat mellőzzük -  egy kicsit 
részletesebben foglalkozunk a fenti összefüggéssel.

A szórásnégyzet összetevőkre bontásánál az egyedi x^ értékek mindegyi
kére érvényes alábbi összefüggésből indulhatunk ki:

(8.10.)

mutatja.

A külső szórás

( 8.11.)

a részádagok átiagos eltérését mutatja a főátíagtól. 

A belső szórás

(8.12.)

a szokásos jelölésekkel. GSJGGS íjtí j
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A (8.13.) összefüggés szerint egyedi értéknek az összes értéket jellemző fő
átlagtól való eltérését, a teljes eltérést, két tényező magyarázza. Az egyik a 
belső eltérés, azaz az egyedi értéknek a saját csoportját jellemző részátlagtól 
való eltérése. A másik a külső eltérés, azaz az illető részátlagnak a főátlagtól 
való eltérése.

A fenti alapösszefüggés bizonyíthatóan fennáll a teljes sokaságra vonatko
zó eltérés-négyzetösszegekre is, vagyis

Legyen

n.

akkor felírható

Ó IT  =  SSK +  SSB (8.14.)

Az alábbi 8-9. táblában nyomon követhetjük a szórásnégyzet összetevőkre 
bontását: , ,

psJep •• yvu« ~  ' sovo. : s
•' CyoOuoaUÁ (tJorvnxbj ' >0
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8-9. tábla: A szórásoégyzet összetevőkre bontása

'^ z ó rá sn é g yz e t
forrása

Az eltérés-négyzetösszegek 
(SS)

A szórásnégyzetek

M

Külső ŐŐV = Z // (Xy ~X)
2 £SVrr~ = K u K —

j= 1 fi

Belső II M
a

M
-

s*
1 to 2 SSB

■------- , j =1 '=1 n

Teljes ^ = £ í ( ^ - - ) 2 q ii !
\%

y=i ,=i u

A 8-9. táblában a belső eltérés-négyzetösszeg az alapadatokból történő ki
indulás, azaz keletkezés szerint került meghatározásra. A belső szórásnégyzet
re és szórásra vonatkozó képlet viszont, az empirikus elemzés szokásos adat
bázisából kiindulva, a csoportonkénti szórásnégyzetek felhasználásával végzi 
el a számításokat. A kétféle számításnak nyilvánvaló az összefüggése:

j =  1 i = l  j = 1

Ha a sokaság a vizsgált minőségi ismérv szerint heterogén, akkor a rész
átlagok jelentősen különböznek egymástól és természetesen a főátlagtól is. 
Ilyenkor a teljes szórásnégyzeten belül a külső szórásnégyzet aránya nagy, a 
belső szórásnégyzet aránya kicsi. Tehát az alacsony belső szórásnégyzet-arány 
minősíti az adott csoportosítást, jelezve azt, hogy sikerült-e a homogén részsoka
ságokra való bontás. Az alacsony belső szórás az egyes csoportokon belüli 
egyedi, véletlen, a sokaság egésze szempontjából nem lényeges eltéréseket 
jelzi. A lényeges eltéréseket okozó tényezőt, illetve tényezőket a csoportképző 
ismérv jól képviseli, és ez mutatkozik meg a magas külső szórásnégyzet- 
arányban.

A csoportosított sokaság átlagára és szórására vonatkozó összefüggéseket 
az alábbi példával illusztráljuk.

Egy város egyik ingatlanközvetítőjénél a város húsz társasházi 
lakását kínálták fel eladásra az egyik hónapban. A lakásokat -  
aszerint, hogy a város melyik részén helyezkednek el — három 
csoportba sorolták: belvárosi, zöldövezeti és a város szélén, a la
kótelepi lakások. A kínálati árakra vonatkozó adatokat az alábbi 
tábla tartalmazza:
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8-10. tábla: Az eladásra felkínált lakások árai

A lakás elhe
lyezkedése Kínálati árak (millió Ft)

Lakótelepi 8,0 12,0 9,0 14,5 11,0 12,5 10,5 14,0 9,5 13,2
Zöldövezeti 12,0 14,5 18,0 22,0 19,0 16,0
Belvárosi 20,0 24,0 19,0 22,5

Képezzük az egyedi adatokból az alábbi mutatókat:
-

A lakások 
száma ( /,)

A Mmálati ár (millió Ft)
A lakás elhelyezkedése átlaga

(x .)
szórása

( a j )
Lakótelepi 10 11,42 2,08 1
Zöldövezeti 6 16,92 3,22
Belvárosi 4 21,38 1,98
Város összesem 20 15,06 4,66

A tábla utolsó két oszlopában először a három csoportban kü- 
lön-külön számított részátlagok és csoport-szórások találhatók, 
majd a „város összesen” sorban a húsz áradatból számított főát
lag és a teljes szórás.

Az összes felkínált lakásra jellemző átlagos kínálati ár, a főátlag, a 
részátlagok súlyozott átlagaként bemutatva:

_ 10X11,42 + 6X16,92 + 4X21,38
x  =—--------------------------------------

20
= 15,06 millió Ft

A belső szórásnégyzet számítása:

a-z =
10 x  2 ,082 + 6 x 3,222 + 4 x 1 ,982 

20
= 6,0578

A külső szórásnégyzet kiszámítása:

10x(ll,42 -15 ,06 )~  + 6 x ( l6 ,92 -15 ,06) + (21 ,38-15 ,06) _ ^  ^  
* “  20 ’

A teljes szórásnégyzet:

a 2 = 6,0578 +15,6499 = 21,7077
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A szórások számítása és értelmezése:

<7 = V21,7077 = 4,66 millió Ft 

i7b = -^6,0578 = 2,46 millió Ft 

a K = 15,6499 = 3,96 millió Ft

A teljes szórás szerint a városban az egyes eladásra felkínált laká
sok árai az átlagos kínálati áruktól, a 15,06 millió Ft-tól ádagosan 
4,66 millió Ft-tal térnek el. A belső szórás azt mutatja, hogy az 
összes felkínált lakáson belül az egyes lakások kínálati ára a saját 
területi elhelyezkedés szerinti csoportjának átlagától -  a lakóte
lepinél a 11,42, a zöldövezetinél a 16,92, a belvárosinál a 21,38 
millió Ft-tól — átlagpsan 2,46 millió Ft-tal tér el. A külső szórás 
azt mutatja, hogy az egyes, területi elhelyezkedés szerinti csopor
tokban kialakult átlagos kínálati árak a városban eladásra felkínált 
összes lakás adagos kínálati árától, a 15,06 millió Ft-tól, ádagosan 
3,96 millió Ft-tal térnek el. ■ r. ...... -

8.2.2 A vegyes kapcsolat mérése L - .OeotVKMlcUx
J ’SÚ xro-K  :.........................

A vegyes kapcsolatok elemzésénél tehát az ok szerepét játszó minőségi is
mérv szerint csoportosítjuk a sokaságot. Az így keletkezett csoportokban, a 
mennyiségi ismérv szóródó értékeit azok átlagával és szórásával jellemezzük. 
A vegyes kapcsolatok vizsgálatának szokásos adatbázisa tehát a következő:

8-11. tábla: A kétváltozós vegyes kapcsolat adatbázisának sémája

A minőségi ismérv
A mennyiségi ismérv

(*>)

változatai előfordulási átlaga szórásagyakorisága
A A x\ Oi
A A *2 2̂

A f m x m

Összesen n X a

A kapcsolat meglétét mutatja az, ha a csoportok átíagai (a részádagok) kü
lönböznek egymástól és -  természetesen -  az egész sokaságra jellemző (a 
tábla összesen sorában szereplő) főátíagtól. Amennyiben minden részátiag (és 
ilyenkor a főátiag is) ugyanakkora, az ismérvek függetíenek egymástól. Függ
vényszerű kapcsolat esetén különböznek a csoportátlagok, és a determiniszti- 

Odafcjtf* ,X" r.vv . , <Y. • ftA,
VO yML űC- X ,

" °0C£ Z s5üc-= J ■
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kus összefüggést az mutatja, hogy a csoportátlagok körül nincs szóródás, azaz 
a valamely csoporthoz való tartozás egyben determinálja a mennyiségi is
mérvnek az egyetlen felvehető értékét. (A táblában szereplő szórások -  az 
összesen sorban szereplő kivételével -  0 értékűek.)

A vegyes kapcsolat szorosságát a szórásnégyzet összetevőkre bontását fel
használó szóráshányados mutatószáma méri. Az (8.7.) összefüggésből közvet
lenül adódik a vegyes kapcsolat mérésének lehetősége. Láttuk, hogy amennyi
ben a külső szórás értéke 0, a vizsgált sokaság homogén, a csoportosításnak nincs 
semmilyen szerepe, a minőségi és mennyiségi ismérv független egymástól. Amennyi
ben a külső szórás megegyezik a teljes szórással, a csoportosítások egyértel
műek, azt is mondhatjuk, hogy a minőségi ismérvváltozatok egyértelművé 
teszik a besorolást, tehát a két ismérv közötti kapcsolat függvénysora. így logi
kusan adódik a kapcsolatmérés lehetősége a s^órásnégy^etek aránya segítségével, 
áltól a sztochasztikus kapcsolatot a külső szórás aránya minősíti.

Az így képzett szóráshányados:__________s - \| $>3

| '
G

31 1! II <72k _ L s
a  y <J2 1i  v 2/ * - * - ■ (8.16.)

A szóráshányatdös értéke 0, ha nincs kapcsolat, és 1 az értéke, ha függ
vényszerű kapcsolatról van szó. Akárcsak a Cramer-mutató esetén, itt is el
mondható, hogy a mutató -  természetéből fakadóan -  nem rendelkezik előjel
lel, vagyis a kapcsolat szorosságát méri, annak irányát (mivel ez minőségi is
mérvnél csak ritkán értelmezhető) nem.

A szorossági mutató négyzete ún. determinációs együtthatóként értelmez
hető, melyet általában százalékos formában szokás megadni. A szórásoégy-
zet-hányados (H 2) megmutatja, hogy a csoportosító minőségi ismérv sze
rinti hovatartozás, a mennyiségi ismérv szóródásának hány százalékát magya
rázza.

A példabeli város ingatlanközvetítőjénél az eladásra felkínált la
kások városon belüli helye és a lakások kínálati ára közötti össze
függés-vizsgálathoz, az előzőleg már megismert s^órásnégg^et- 

felbontáy.

<X2 = cr̂  + <7j( =6,0578 + 15,6499 = 21,7077

A sztochasztikus kapcsolat szorosságát a ssfráshányados mutató
jával mérve: -------'' "

- T  V OV-\ - A
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ja ^ _  115,6499 
y  a 2 \ 21,7077

= V0,7209 =0,8491

Csak az illusztráció kedvéért, ugyanerre az eredményre jutunk, 
ha

H= 1---- 4  = 1 -
6,0578
21,7077

0,8491

A lakások városon belüli helye és a lakások kínálati ára között 
s%oms sztochasztikus összefüggést állapíthatunk meg. A szórás- 
négyzet-hányados mutatójának értéke:

H2 = 0,7209

A lakások városon belüli helye a lakások kínálati árának szóródá
sát mintegy 72,1%-ban magyarázz*-

A variancia összetevőkre bontásán alapuló, ún. szprásnégyzt-hányados típusú 
mutatók, gyakoriak a statisztika eszköztárában, általános értelemben az ilyen 
mutatókat úgy értelmezzük, hogy segítségükkel szétválasztható a megmagyará
zott (modellezett) információ és a véletlen. Ennek jelentősége a modellező statisz
tikában (regressziószámításban) ismét előkerül.

jLryfJiá a
8.3 Korrelációs kapcsolat/

Korrelációnak nevezzük a mennyiségi ismérvek (változók) közötti szto
chasztikus kapcsolatot. Korrelációs kapcsolat például a testmagasság és a test
súly, a munkaviszonyban töltött idő és a kereset, a jövedelem és a kiadás kö
zötti összefüggés. A korrelációs összefüggésekben — konvencionálisán — az 
okként szereplő változót X-szel, az okozatot Y-nal jelöljük. A továbbiakban X 
változót tényező-, vagy magyarázó változónak, Y változót eredményyálto- 
zónak is nevezzük, ü - A Í3 ’ ,

A korrelációs kapcsolatok vizsgálata esetén is alkalmazható a kombinációs 
(kotitingeticia) tábla és a Cramer-féle szorossági mérőszám, ha a mennyiségi ismérvek 
kevés számú diszkrét változattal rendelkeznek (például lakások szobaszáma, 
gyermekek száma, aktív keresők száma a háztartásokban), illetve ha a folyto
nos mennyiségi ismérvértékek osztály közökbe sorolhatók (például életkor, 
jövedelem, árak). Természetesen feltétel az is, hogy kellően nagy elemszámú 
adatbázis álljon rendelkezésünkre.

Ha korreláció vizsgálatára használjuk az említett módszereket, akkor in
formáció-veszteséggel kell számolnunk. Elemzésünkben ugyanis — ahogy azt

243



Alapsokaságok kétváltozós elemzése

korábban említettük -  az ismérvváltozatok számszerű értékei helyett, csak , 
azok alapján képzett csoportokhoz tartozó gyakoriságokat használjuk Fel.

Ennek illusztrálására nézzük az alábbi példát! (Ne lepődjünk meg 
azon, hogy a házasodó férfiak életkora eggyel kevesebb osztályt 
tartalmaz, a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy 18 
évnél fiatalabb férfiak nősüljenek!)

8-12. tábla: Házasságkötések száma a házasulok életkora szerint Baranya megyében
2003

A  férfi 
életko
ra (év)

A  nő életkora (év)
Össz.-17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-

18-19 5 7 4 2 - - - - í r
20-24 5 31 161 63 12 - 1 - 273
25-29 4 16 267 356 63 3 - - 709
30-39 1 5 67 215 160 12 - - 460
40-49 1 1 4 22 62 64 7 - 161
50-59 - 1 1 3 16 29 18 3 71
60- - - - - 1 8 20 13 42

Ossz. 16 61 504 661 314 116 46 16 1734

F o r r á s :  S t a t i s z t ik a i  É v k ö n y v ,  2 0 0 3  B a r a n y a  m e g y e

A házasságkötéseknél a férfi és a nő életkora közötti kapcsolatot 
is érzékeltetik a fenti tábla belsejében elhelyezkedő gyakoriságok. 
Láthatjuk, hogy a tábla egyik átlójában sűrűsödnek az előfordulá
sok, mivel a házasságkötések a hasonló életkornak között gyako
ribbak. A tábla szélei felé haladva az előfordulások ritkulnak az 
egyre szélsőségesebb életkori különbségek miatt.

A férfi és női életkor-osztályközöket csak csoportosításra hasz
nálva az asszociáció szorossági mutatóját használhatjuk a fenti 
kapcsolat értékelésére. A Cramer-együtdiatóval C = 0,561 érté
ket kaptunk, azaz a házasságkötéseiméi a férfi és a nő életkora 
között közepesnél erősebb sztochasztikus kapcsolatot számsze
rűsítettünk.

Ebben a fejezetben a korreláció mérésének csak a legegyszerűbb eseteivel 
foglalkozunk. Leszűkítjük mondanivalónkat a kétváltozós eseteket, holott -  mint 
később látni fogjuk — a gyakorlatban sokszor több tényezőváltozó (Xi, X2 , ..., 
Xk) tölti be az ok szerepét. Röviden foglalkozunk a korrelációs kapcsolat mé
résével csoportosított adatok esetén, szólunk a kétváltozós korrelációs kap
csolatok természetéről, bemutatjuk a lineáris- és rangkorrelációs együtthatót.
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0_3 .1 Korrelációs hányados

Csoportosított adatok esetén vizsgálhatjuk a korrelációs kapcsolatot szó- 
isfaányados típusú szorossági mérőszámmal. Ezt a mutatószámot korrelá
l j  hányadosnak nevezzük. Ilyenkor az okként szereplő X  változó szerint 
-oportosítva a megfigyelt sokaság egyedeit, az okozatként szereplő Y változó 
-»ámszerű értékeire alkalmazzuk a szórásnégyzet összetevőkre bontását. Eb- 
»£! az esetben az X  változó számszerű értékeiben rejlő információt nem, 
etve csak a csoportosításon keresztül használjuk ki.

A korrelációs hányados kiszámítása megegyezik a szóráshányados muta- 
:ójának kiszámításával:

Vy/y (8.17.)

ahol T]Y/X jelöli a korrelációs hányadost, f f y az eredményváltozó teljes, 

g  az eredményváltozó X  szerint csoportosított értékeinek külső szórását.KJ

Természetesen a változókat fel is cserélhetjük, hiszen mindkét változó 
mennyiségi ismérv. Könnyen beládiató, hogy a kétféle csoportosítással nyert 
korrelációs hányadosok értéke nem egyezik meg, tehát a mutatószám nem 
szimmetrikus, azaz

Vy/y^Vy/y  (8-18.)

Mindez arra hívja fel az elemző figyelmét, hogy a korrelációs hányados al
kalmazása esetén már az első lépésben kategorikusan el kell különíteni a ma
gyarázó, illetve az eredményváltozót, az ok-okozati kapcsolat irányát.

Az 8-12. tábla adataiból kiszámítottuk mindkét változóra vonat
kozóan a részátlagokat, főátlagokat és a különféle szórásokat. (Itt 
tulajdonképpen először a férfiak, másodszor a nők életkorát te
kintettük csoportosító tényezőnek.) Az eredményeket az alábbi 
táblában foglaltuk össze (adatok évben).
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8-13. tábla: A házasságkötésekre vonatkozó átlagok és szórások

A férfi 
életkora

A nő
életkorának A nő 

életkora

A férfi 
életkorának

átlaga szórása átlaga szórása
- - - -17 24,3 6,8

18-19 19,8 3,1 18-19 24,8 6,2
20-24 23,3 4,1 20-24 26,5 4,4
25-29 25,6 4 25-29 29,6 5,2
30-39 29,2 5,2 30-39 35,6 7,7
40-49 37,8 7,8 40-49 46,9 8,1
50-59 44,2 9,7 50-59 56,6 8,8
60- 55,2 7,7 60- 62,6 3,9

Összesen 28,8 8,4 Összesen 31,8 9,5

Mivel a házasulok életkora kölcsönösen befolyásolja egymást, a 
szorosság-mérésre a szóráshányados mutatóját az ok-okozati 
összefüggés felcserélésével is elvégeztük.

A férfiak életkor szerinti csoportjaiban a nők életkorából számí
tott szórásnégyzet összetevőkre bontásának eredménye:

'K,Ni/Frf = 43,9456

(JZB =27,39937Nt/Férfi
»

Nő/Férfi(Kvm* =71,3449

A nők életkor szerinti csoportjaiban a férfi életkor szórásnégyze
tének összetevőkre bontásának eredménye:

o t  =55,1897F̂trfi/Nl

= 35>0340

’  Férfi/Ni, =90,2237

A számított korrelációs hányadosok értékei:

’7% * -

V Férfi/ ~  
/Ni

43,9456
171,3449

155,1897
'90,2237

= 70,6159 =0,7848

= 70,6117 = 0,7821
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A házasulok életkora között szoros kapcsolat mutatható ki a 
bármelyik irányú ok-okozati összefüggés feltételezésével is.

8.3.2 A kétváltozós korrelációs kapcsolat természetéről

A korreláció szorosságának, intenzitásának mérése során általában arra tö
rekszünk, hogy az X  és Y változó kvantitatív voltában rejlő információkat 
igyekezzünk mind teljesebben kihasználni. Mivel a korrelációs kapcsolatban 
szereplő változók ismérwáltozatainak száma általában nagy, ezért az ismérv
változatok kombinációinak száma lényegesen meghaladja az asszociációs és 
vegyes kapcsolatban feltárható kombinációkat. Mindez egyben azt is jelenti, 
hogy legtöbbször olyan (xi ; j j ) érték-párokkal dolgozunk, amelyek előfordu
lási gyakorisága 1.

A kétváltozós korrelációs kapcsolat adatbázisát az alábbi sémával tudjuk le
írni:

8-14. tábla: A kétváltozós korrelációs kapcsolat adatbázisa

A sokaság egyedei X  változó Kváltozó
1 Xi J i
2 x 2 J 2

•

n y.

Láthatjuk, hogy az adatbázis n megfigyelést tartalmaz, minden megfigyelést 
két ismérv egy-egy változatával (egy-egy változóértékkel) jellemezhetünk. Elő
fordulhat, hogy egyik, vagy másik megfigyeléshez (egyedhez) azonos ( x p y i ) 
érték-pár tartozik, ám ez a ritka, így az ebből eredő esetleges egyszerűsítési 
lehetőségekkel a későbbiekben nem számolunk.

A megfelelő szorossági mérőszám kiválasztásához azonban további olyan 
információra van szükségünk, ami a korreláció természetére vonatkozik, azaz 
arra, hogy az X  változó (az ok) milyen törvényszerűség szerint fejti ki a hatását 
az Y változóra (okozatra).

A korreláció természete szerint a változók között az alábbi kapcsolatok ér
telmezhetők:

monoton kapcsolat, és ezen 1 
lineáris kapcsolat.

Mindkét kapcsolat lehet pozitív, vagy negatív irányú.
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A monoton jellegű kapcsolatnak sajátja, hogy a kapcsolat iránya egyér
telmű, de Y változásának mértéke X  egységnyi elmozdulása esetén nem kons
tans. A lineáris kapcsolat61 62 jellemzője, hogy a magyarázó változó (X) egy
ségnyi változása az eredményváltozóban (Y) megközelítően konstans mértékű 
(tehát azonos nagyságú, de nem feltétlenül egységnyi) változást idéz elő.

Pozitív kapcsolat esetén azon sokasági egyedeknél, álról az X  változó 
(ok) nagyobb értéket vesz fel, ott az Y változó (okozat) is általában nagyobb 
értékkel rendelkezik, és fordítva; alacsony X  értékhez az esetek zömében ala
csony Y érték tartozik. Negatív kapcsolat esetén azon sokasági egyedeknél, 
ahol az X  változó (ok) nagyobb értéket vesz fel, ott az Y  változó (okozat) 
általában kisebb értékkel rendelkezik, és fordítva; alacsony X  értékhez az ese
tek zömében magas Y  érték tartozik.

A korrelációs kapcsolatok természetének ismerete nagyon fontos a regres£- 
s^ió-analí^iY2, a kapcsolat törvényszerűségének vizsgálata, modellezése során.

A korreláció természetét a legegyszerűbben az XY érték-pároknak pontdi
agram formájában történő ábrázolásával szemléltethetjük. A korrelációs kap
csolat prezentációjának alapvető eszköze a pontdiagram.

8-1. ábra: Monoton kapcsolatok

61 Itt jegyezzük meg hogy gyakorta használjuk a lineáris kapcsolatot első 
megközelítésben, és az így kapott elsődleges információk birtokában finomít
juk tovább az elemzést.

62 A  regresszió-analízis tárgyalására későbbi fejezetben kerül sor.
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A pontdiagramba rajzolt görbékkel a kapcsolatot jellemző tendenció^iis ösz- 
szefüggést szemléltetjük, ezen összefüggés modellezése lesz a feladat a későb
biekben a regressziószámítás során.63

Az ábrák alapján megállapítható, hogy X  és Y között létezik összefüggés. 
Az X  változó függvényében Y változó alakulása leírható valamilyen lineáris, 
illetve nem lineáris függvénnyel. Természetesen a nem lineáris összefüggés 
változó irányú, azaz nem monoton is lehet, aminek a leírására sokféle egyéb 
függvény szolgál. A kapcsolat intene tásának, szorosságának mérése pedig
vagy a már megismert korrelációs hányadossal {jlY\x ) ,  vagy a nem lineáris

kapcsolat mérésére szolgáló egyéb mutatószámmal történhet.

A korrelációs kapcsolatot bemutató ábrákat zárjuk a „szélső esetekkel”, az
az a függetlenség és a függvényszerű kapcsolat szemléltetésével.

63 Nem lehet nem észrevenni az analógiát a trendfüggvények és az itt említett reg
resszió-függvények között. Az idősoroknál említett összefüggés az idő múlása és az 
idősori érték között tulajdonképpen felfogható egy olyan korrelációs kapcsolatnak, 
melyben az idő a magyarázó változó, az idősön érték pedig, az eredményváltozó. 
Noha a hasonlóság kézenfekvő, számos -  mélyebb -  összefüggés indokolja, hogy a 
két elemzési módszertant szigorúan elkülönítsük!
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8-2. ábra: A függvényszerű kapcsolat és a függetlenség

Függvényszerű kapcsolat esetén az X  változó adott értékéhez az Y válto
zónak minden esetben egy meghatározott értéke tartozik. Korreláció hiánya 
esetén az Y értékek a vízszintes tengely mentén, az Y minimális és maximális 
értékei által határolt sávban szóródnak, az X  változó értékeitől függetlenül.

8.3.3 Lineáris korrelációs együttható

A lineáris korrelációs együttható a monoton kapcsolatok közül a lineáris 
kapcsolatok szorosságánal-c mérésére alkalmas mérőszám.

A lineáris korrelációs jegyüttható, számítása az X' és Y változók együttin- 
gadozását jellemző ún. kovariancia64 mérőszáma és a változók szórásai segít
ségével történik65.

Képlete:

\ C 
r  = — 2 -  

\ o-xa ,
(8.19.)

ahol a kovariancia

r- —\: —\ ^ , d xd ----
c v  = ~ h \ x . ~ y ) = -------- = —— x jn i=i n n

(8.20.)

A mutatószám megértését segíti az alábbi tábla tanulmányozása:

64 A  kovariancia egy elsőrendű, vegyes centrális momentum.
65 Mivel elemzésünk kétváltozós, ezért a továbbiakban alsó indexben különböztet

jük meg a két változóra vonatkozó szórás mutatókat.
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8-15. tábla: A lineáris korrelációs együttható számításának adatbázisa

[# X Y jh ii A i ki é ,  =j , - j dxidyi d2xi d2J:

1 x i J i dxt = xl —x é ,  = j i ~ y dxldyl d2xl

2 x2 J t dxz —x2—x dx2dy2 dzx2 d l J l
—

n X„ J , dxn —xn- x = j . - y dxJ jn d2x„ dz y n

Ósz-
>zeg

n
X* 'i=l

n
E x
;=1

0 0 Yjdx.dj,i=1
í / - x ,
i= 1 ± d 2y.

i=i

Állag 2 >
n

I - r
n

0 0 Yjdxdj
n n

E ^
n

■'vdÜg"
jelő- X j - - őri 0

E
lése

A fenti tábla alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
0 pozitív korreláció esetén az átlagnál nagyobb (kisebb) X  értékek

hez általában az átlagnál nagyobb (kisebb) Y értékek tartoznak,
így a [dx ,dy^ érték-párok általában azonos előjelűek, szorzatuk

pozitív;
■ negatív korreláció esetén az átlagnál nagyobb (kisebb) X  értékek

hez általában az átlagnál kisebb (nagyobb) Y értékek tartoznak,
így a {̂ dx, d y ) értékpárok általában különböző előjelűek, szorza
tuk negatív.

A k o v a r i a n c i a  mutatója a dxLdy: . eltérésszorzatok számtani átlaga, mely
nek előjele -  a fentiek alapján -  tájékoztat a kapcsolat irányáról.

Bebizonyítható, hogy

m függetlenség esetén C' = 0 és így = 0 ,

■ függvényszerű kapcsolat esetén |C| = CFv<7r és így jr| = 1.

A lineáris korrelációs együttható a [-1;1] intervallumban veszi fel értéke
it, abszolút értéke 0 és 1 között van, nagyobb abszolút értéke egyben szoro
sabb kapcsolatot jelez.

A lineáris korrelációs együttható négyzetének is tulajdonítunk tartalmat: 
magyarázó erőként értelmezzük és determinációs együtthatónak nevezzük.
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Egy egyetemi tanulócsoport a szorgalmi időszakban az egyik tan
tárgyból 100 pontot szerezhet dolgozatok, beszámolók és gya
korlati munkák eredményeként. A vizsgaidőszakban megírt ösz- 
szetett dolgozat maximális pontszáma ugyancsak 100. Vizsgáljuk 
meg, hogy a szorgalmi és a vizsgaidőszakban nyújtott teljesít
mény között milyen szoros a kapcsolat! A grafikus ábra alapján 
feltételezhető a változók közötti lineáris kapcsolat.

8-3. ábra: A hallgatók évközi és vizsgaidőszaki teljesítménye közötti összefüggés

9
90 9

BO 9

í  "
E

* 9

I  60 9 9 9
ia 9 9
5  50

.
40-

30-

20 30 40 50 60 70 60 90 tooÉvközi tuljsíltmény

A kapcsolat-vizsgálat adatbázisát és a szükséges számításokat az 
alábbi tábla tartalmazza:
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S-16. tábla: Munkatábla a hallgatók szorgalmi- és vizsgaidőszaki teljesítménye közötti 
lineáris korrelációs együttható számításához

Az elért pontszám

#
a szorgalmi 
időszakban

a vizsga-
időszakban dxi <b. dxidyi

■A y , . X4-Y x - i
1. 89 82 18 9 162
2. 65 81 -6 8 -48
3. 82 82 11 9 99
4. 29 47 -42 -26 1092
5. 59 73 -12 0 0
6. 83 61 12 -12 -144
7. 92 76 21 3 63
8. 71 71 0 -2 0
9. 50 73 -21 0 0
10. 88 97 17 24 408
11. 78 61 7 -12 -84
12. 90 91 19 18 342
13. 94 95 23 22 506
14. 39 55 -32 -18 576
15. 44 53 -27 -20 540
16. 87 88 16 15 240
17. 74 61 3 -12 -36
18. 57 72 -14 -1 14
19. 63 74 -8 1 -8
20. 80 73 9 0 0

Összeg 1 414 1 466 3 722
Átlag 71 H 73 186,1
Szórás 19 14

A lineáris korrelációs együttható számítása:

r*
C.xy

a  a
x  J  

2
rv

186,1
19x14

0,6996

= 0,4894 «  0,49

0,7

A szorgalmi és vizsgaidőszak teljesítménye közötti kapcsolat 
szorosnak mondható, a szorgalmi időszak teljesítménye megkö
zelítően 50%-ban határozza meg a vizsgaidőszak teljesítményét.
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8.3.4 Rangkorrelációs együttható

Amennyiben a mennyiségi ismérvek közötti kapcsolat nem egyenes vona
lú, akkor a lineáris korrelációs együttható torzított mérőszáma a korrelációs 
kapcsolatnak. Monoton „kapcsolat esetén azonban jól, robusztusán méri a 
korrelációs kapcsolatot az ún. Spearman-féle rangkorrelációs együttható.

A rangkorrelációs együtthatók alkalmazásának igen fontos területe -  a mo
noton kapcsolatokon kívül — a nehezen mérhető jelenségek közötti összefüg
gés-vizsgálat is. Például a képességek, a készségek, a piaci értékítélet, illetve a 
versenyképesség mind olyan jellemzők, amelyek esetében a vizsgált tulajdon
ságot csak a megfigyelt egyedek rangsorolásával tudjuk megadni.

A rangkorrelációs együttható számításához X  és Y változó szerint is rang
soroljuk a sokaság egyedeit. így /-tői n-ig terjedő, pozitív egész számokat 
tartalmazó két rangszámsort nyerünk. A két rangs^ámsorból lineáris korrelációs 
együtthatót számítva a Spearman-féle rangkorrelációs együtthatót kapjuk. A 
mutató -  a változók tényleges értékei helyett -  csak a változók sorrendiségé
ben rejlő információkat használja fel. Vegyük észre, hogy a rangszámok az 
eredetileg intervallum- vagy arányskálán mért ismérvváltozatok helyett 
ordinális skálán mért adatok. Az átalakítással tulajdonképpen a változókat egy 
magasabb rendű skáláról egy alacsonyabb rendű skálára transzformáljuk.

A rangkorrelációs együttható képlete:

ahol Dt =Ry. -R*. , vagyis az egyedek Y szerinti, illetve X  szerinti rang
számainak különbsége.

A mutató ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a lineáris kor
relációs együttható, azaz [-1;1] intervallumban veszi fel az értékeit, abszolút 
értéke 0 és 1 között található, nagyobb abszolút értéke szorosabb kapcsolatot 
jelez.

Pozitív kapcsolat esetén a két változó szerinti sorrend az esetek zömében 
azonos vagy közel azonos, negatív kapcsolat esetén a két rangszámsor ellenté
tesen alakul. Tekintsük a következő példát!

Az ország 19 megyéjére és a fővárosra vonatkozó 2002. évi ada
tok alapján az egy főre jutó GDP és az ezer lakosra jutó sze
mélygépkocsi-állomány közötti összefüggést vizsgáljuk.

(8.21.)
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Készítsük el először a kapcsolatot prezentáló pontdiagramot!
g_4 . ábra: Az egy főre jutó GDP és a személygépkocsi-állomány összefüggése

A grafikus ábra alapján megállapítható, hogy a változók közötti 
összefüggés nem lineáris, de monotonnak tekinthető.
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255



A lapsokaságok kétváltozós elemzése

8-17. tábla: A rangkorrelációs együttható számításának munkatáblája

Megye
1 főre jutó 

GDP
(ezer Ft, x)

1000 lakos
ra jutó szgk 

(db, y)
R , Di D2

•

Budapest 3 494 355 1 1 0 T
Pest 1 452 314 6 2 4 16"
Fejér 1 551 273 4 8,5 -4,5 20,2 T
Komárom-
Esztergom 1 525 273 5 8,5 -3,5 12,25

Veszprém 1 307 274 8 7 1
Győr-Moson-
Sopron 1 938 287 2 3,5 -1,5 2,25

Vas 1 626 278 .3 6 -3 9 '
Zala 1428 285 7 5 2 4
Baranya 1 225 264 11 11 0 0 ~
Somogy 1 115 261 15 12 3 9 '
Tolna 1 291 265 9 10 -1 1
Borsod-Abaúj-
Zemplén 1 025 199 17 20 -3 9

Heves 1 209 254 12 14 -2 4
Nógrád 897 232 19 16 3 9
Hajdú-Bihar 1 206 226 13 18 -4,5 20,25
Jász-Nagykun-
Szolnok 1 112 208 16 19 -3 9

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 891 226 20 18 2,5 6,25

Bács-Kiskun 1 116 287 14 3,5 11 110,3
Békés 1 021 222 18 15 3 9
Csongrád 1 269 250 10 13 -3 9

Forrás: Statisztikai Évkönyv 2003 Baranya megye

Láthatjuk, hogy pl. Budapest mindkét mutató szempontjából lis
tavezető; ugyanakkor Baranya mindkét mutató szempontjából 
„csak” a 11. (Az egyes rangsorokban elért „holtversenyek” ese
tén a rangszámok átlagát adtuk mindegyik megyének.)

A rangkorrelációs együttható kiszámítása:
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P
6x260,5

20 ( 202 - 1)

p 2 =0,6472

0,8045

A rangkorrelációs együttható alapján erős, pozitív irányú szto
chasztikus kapcsolatot mértünk az ország megyéinek egy főre ju
tó GDP-je és az ezer lakosra jutó személygépkocsi-állomány kö
zött. Az egy főre jutó GDP mintegy 65%-ban magyarázza a me
gyék személygépkocsi állományának különbözőségét.

8.4 Kétváltozós e lem zések  tám ogatása Excelben

A III. részben bemutatott kétváltozós elemzések -  a korrelációszámítás ki
vételével -  nem az egyedi (elsődleges) adatbázisokat tekintik kiinduló infor
mációnak. Ebből következően nem meglepő, hogy az MS Excel statisztikai 
elemzést támogató módszerei között is csak két olyan menüpontot (eljárást) 
találunk, mely illeszkedik a tankönyv ezen részének mondanivalójához. A két 
bemutatandó eszköz:

■ a tábla-készítés (Excel szóhasználattal: Kimutatás-készítés), il
letve

■ a lineáris korrelációs együttható (valamint -  egyszerű átalakí
tásokat követően -  a rangkorrelációs együttható) meghatáro
zása.

Természetesen a táblázatkezelő lehetőséget ad arra, hogy olyan feladatokat, 
melyek viszonylag mechanikus számításokon alapulnak (pl. standardizálás, 
vagy indexszámítás), saját magunknak beprogramozzunk”, de ezek bemutatá
sa meghaladja könyvünk kereteit.

Tekintsük elsőként a kétdimenziós táblák készítését megkönnyítő Excel 
műveleteket! Emlékeztetőül mindössze annyi kívánkozik ide, hogy egyedi 
adatbázisaink (lásd 2.5 fejezet) egyaránt tartalmazhatnak kategorizált, illetve 
kvantitatív változókat. A kategorizált változók változatai (értékei), lévén fő
ként minőségi, vagy területi ismérvek, jelölhetők szöveg formátumban, vagy 
kódolva (művelet végzésére nem alkalmas szám-formátumban), a kvantitatív 
változók értékei mindig számok. Értelemszerűen alkalmazva az Excel Adatok 
menüpontjában található Kimutatás-varázslót., egy a statisztikai táblák általános 
sémájával megegyező, üres táblát nyerünk, melyben a sor-, az oszlop-, illetve
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az adatok beállítása után, gyakorlatilag bármilyen kétdimenziós66 tábla előállít, 
ható. Megkönnyíti további elemzéseinket, hogy az Excelben készíthető tábli 
lehetnek gyakorisági (kontingencia) táblák és csoportosított sokaságra vonat
kozó alapstatisztikák (elemszám, átlag, szórás) bemutatását szolgáló „kimuta
tások” egyaránt. Nyilvánvalóan előbbi pl. az asszociációs kapcsolat, míg utób
bi a vegyes kapcsolat elemzésének kiinduló adatbázisa.

A 2-3. ábra már tartalmazta a 300 közgazdászhallgatóra vonatkozó, egyedi 
adatbázist. Példánkban ezt használjuk fel az Excel alkalmazások ismertetésére. 
Álljunk az adatbázis valamelyik ténylegesen adatot tartalmazó cellájába, és 
válasszuk az Adatok menüpont, Kimutatás... alpontját! Az alapbeállításokat 
választva előállítható az alábbi képernyő:

8-5. ábra: A táblakészítés alapképemyője Excelben
A  B,.... C ... .0   É F ® .........H í .1 K l ...... ,.;_T Kmutatii; mezBIista ■»

!. ...................... .........................................:----------------------------------- '  rtÍ22.i a  tútelekfit íi kimi*atás»«
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32
33

réa

A Nem változót az Oszlop mezőbe, a S%ak változót a Sor mezőbe, és pl. a 
Képzési ág változót az Adat mezőbe húzva, az alábbi kontingencia táblát kap
juk67:
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ríiu.HV,- ,ii ! _J n
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66 Alkalmasan választott módon lehetséges háromdimenziós táblákat is készíteni, 
de ezzel tankönyvünkben nem foglalkozunk.

67 Fel kell hívnunk a figyelmet az Excel magyar változatának egyik fordítási hibájá
ra: az általunk — helyesen — „összesen” megnevezéssel illetett összegző sort, az Excel 
„végösszegének nevezi. Illusztrációs célzattal a bemutatandó Excel „output”-okat 
minimálisan formáztuk.
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8-18. tábla: Kontingcncia-tábla előállítása Excellel

Képzési ág 
(szak)

Nem Összesem
férfi nő

alk. közg. 11 28 39
gazd.info 14 17 31
gazd.-men. 47 31 78
ker.-mar kering 33 46 79
pü-számvitel 62 11 73
Összesem 167 133 300

Látható, hogy az így nyert kétdimenziós gyakorisági tábla egyrészt alkalmas 
néhány összefoglaló megállapítás megtételére (a hallgatók közül 133 nő van; 
,-azdaságinformatika szakos hallgató 31 található az évfolyamon, stb.); másrészt 

tábla alapján további elemzéseket végezhetünk: képezhetők a megoszlási, 
,Uetve koordinációs viszonyszámok, lehetőség nyílik Cramer-egyiittható számsze
rűsítésére, stb.68 (Csak az érdeklődő Olvasóknak említjük, hogy pl. a Cramer- 
együttható értéke a fenti tábla alapján 0,39; vagyis a nemek szerinti hovatarto
zás és a szakválasztás között közepes szorosságéi sztochasztikus kapcsolat 
mutatható ki!)

Hasonlóképpen előállítható az a kimutatás is, amellyel a vegyes kapcsolatot 
tudjuk elemezni. A Sor mezőbe a S%ak változót, az Adat mezőbe pedig a Ta
nulmányi átlag változót húzva, az Adat mező tartalmát változtatva (előbb Da
rab, majd Átlag, végül Szórásp értékre állítva a kimutatásmezőt) az alábbi tábla 
is előállítható:

8-19. tábla: Csoportosított adatok alapstatisztikáinak előállítása Excellel

Szak Összesem Átlag Szórásp
alk. közg. 39 4,01 0,48
gazd.info 31 3,35 0,59
gazd.-men. 78 3,91 0,69
ker.-marketing 79 3,39 0,58
pü-számvitel 73 3,82 0,63
V égö ssz e g 300 3,70 0,66

Ennek alapján képezhető a szóráshányados (példánkban értéke 0,38; vagyis 
közepesen szoros a kapcsolat a szakok szerinti besorolás és a tanulmányi átla
gok között).

68 Ezek az elemzések igényelnek minimális Excel-ismeretet, a legfontosabb tudni
valók olvashatók RAPPAI [2001]-ben.
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Roppant egyszerűen kezelhető megoldást nyújt az Excel a korrelációs kap
csolat elemzésére is. A beépített függvények között megtaláljuk ' 
K0RREL(tömb1 ;tömb2) függvényt, amelyet alkalmasan paraméterezve (a töm
bök helyébe a vizsgálatba vont változók Excel munkalapon elfoglalt helyér 
írva) közvetlenül kapjuk a lineáris korrelációs együtthatót.

Példánkban alkalmazzuk az alábbi függvényt (a Tanulmányi átlag változó az 
F, a Tanulmányi ösztöndíj változó a G oszlopban található, a az első sorban az 
elnevezés, a 2-301 sorokban a változóértékek):

=ICORREL(Fl :F301;C7l :G301)
, O' ©

melynek eredménye 0,963, vagyis a két változó szoros pozitív korrelációs 
kapcsolat van. (Ez nem meglepő, mint ahogy az sem, hogy7 a kapcsolat nem 
determinisztikus, hiszen az ösztöndíj „sávos”, vagyis több különböző átlaghoz 
is tartozik ugyanaz az összeg!)

Hasonlóan oldható meg a rangkorrelációs együttható számítása, azzal a kü
lönbséggel, hogy itt előbb az eredeti változóértékekből rangszámot kell ké
pezni (korábban már említettük a SORSZÁM függvényt), majd ezekre kell 
alkalmazni a KÖRREL függvény fent bemutatott beállításait.

8.5 Gyakorló feladatok

S.l.f. Egy nagyvállalat foglalkoztatottainak egyharmada ingázó, akiknek az 
átlagos utazási időtartamuk 90 perc, 20%-os szórással. A lakóhelyükön dolgo
zók átlagos utazási időtartama 30 perc 40%-os szórással.

■ Számítsa ki a foglalkoztatottak átlagos utazási idejét!
B Mekkora a foglalkoztatottak utazási idejének szórása?
" írja fel a szórásnégyzet összetevőkre bontását és értelmezze a szó

rásokat!

8.2. f. Egy Ausztriában és Németországban egyaránt üzletekkel rendelkező 
barkács-áruházlánc dolgozóinak havi fizetéseiről ismerjük az alábbi adatokat:

Ország Dolgozók száma 
(fő)

Átlagfizetés
(€/hó)

Fizetés szórása 
(%)

Ausztria 1 2 0 0 2 500 40
Németország 1  800 2  0 0 0 35

13 Mekkora az áruházláncban dolgozók átlagos havi fizetése?
3 Mekkora a fizetések szórása?
n Mekkora a külső variancia aránya a teljes variancián belül?
■ Értékelje milyen kapcsolat van a munkavállalás helye és az átlagfi

zetés között!
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■ Értelmezze a determinációs együtthatót!

S.J.f. Egy mobiltelefon-értékesítéssel foglalkozó üzlet bevételének az idén 
0 5 %-a származott új telefon eladásból, a fennmaradó bevételrész egyéb ter
mék (kiegészítők, telefonkártyák, stb.) értékesítéséből. Az elmúlt évben (ta
valyról idénre) az új telefonok érékesítési ára 2 0 %-kal csökkent, az egyéb ter
mékek értékesítési ára 24%-kal nőtt. Hogyan változott az üzletben árusított 
termékek ára együttesen és átlagosan?

8.4.f. Egy nyári nemzetközi táborban a különböző nemzetiségű nyolcadi
kosoknak egy 100 kérdésből álló tesztet adtak. A tesztek eredményeit tartal
mazza az alábbi táblázat.

Magyarország Németország USA Nagy-Britannia
81 71 63 72
71 78 61 68
85 62 69 80
70 71 70 67
74 68 75 75
87 76 64 63
69 80

78
s Számítsa ki, hogy a gyerekek összességében milyen eredménnyel 

írták meg a tesztet.
■ Jellemezze a gyerekek teljesítményét külön-külön (átlag, szórás)! 
a Mekkora lesz a külső szórás nagysága?
B Értékelje a nemzetiség és a teszt eredménye közötti kapcsolatot!
" Adja meg és értelmezze a determinációs együtthatót!

8.5.f. Tekintse át az alábbi kontingencia táblát:

Dohányzási szokások Férfi Nő Összesen
Dohányzik 31 21
Nem dohányzik 14 48
Összesen

H Töltse ki a hiányzó cellákat!
a Ha a két változó független lenne, hogyan kellene kitölteni a táblát? 
■ Hogyan módosul a táblázat, ha változók között függvényszerű 

kapcsolat van?
a Ábrázolja e két utóbbi esetet egy diagramban, mit tapasztal? 
n Értékelje a két változó közötti kapcsolat erősségét!
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8.6.Í. Egy nagy brókercég kíváncsi, az általa kezelt ügyfél-vágyon ért • 
hatással van-e arra, hogy ügyfelei hogyan értékelik szolgáltatásait. Ötszáz 
fektetőt kért meg a cég, hogy értékelje a brókercég szolgáltatásait. Az ered- 
nyékét az alábbi kontingencia táblázat tartalmazza:

Bróker értékelése Vevő bevétele
Ö8 8 zeH..$ 2 0  0 0 0  alatt $20 000-350 000 $50 000 felett

Kiváló 48 64 41 HisH
Átlagos 98 1 2 0 50 ~2 6 fT'H
Gyenge 30 33 16
Összesem 176 217 107 5ÖÖ"

0 Milyen erős a kapcsolat a vevők típusa és értékelése között? Ad!""""
meg a Crainer-együttható értékét és értelmezze azt!

■ Ábrázolja az adatokat, és írja le tapasztalatait! Egybehangzó a ké
eredmény?

H Értelmezze a determinációs együtthatót!

8.7.f. Vajon van kapcsolat a humán erőforrás toborzásának jellege és 
munkavállaló rátermettsége között? A gyakran felmerülő kérdést egy, a tavain 
évben munkába állt 1400 titkárnő munkájának elemzésével próbáljuk megvá 
laszolni. A toborzás kategóriái: (1) a belső ajánlás, (2) a belső kiírásra beadót; 
pályázat, (3) fejvadász cég ajánlása és újsághirdetésre történő (4) külső pálya 
zat. A rátermettséget a közvetlen felettes értékelése alapján (i) rátermett, illetve 
(ií) nem rátermett kategóriába soroltuk. A felmérés eredményeit az alábbi 
kontingencia tábla tartalmazza:

Pályázó Belső
ajánlás

Belső pá
lyázat

Fejvadász
ajánlás

Külső
pályázat ö s S Z t

Rátermett 167 383 33 250 83:
Nem rátermett 85 261 17 204 5f
Összesen 252 644 50 454 141

n Értékelje a két változó közötti kapcsolat jellegét!
B Adja meg, melyik ismérvváltozat kombináció tér el leginkább a 

függetlenség esetén érvényes gyakoriságtól! Vajon jelent ez vala
mit?

8.8.f. Egy biztosítótársaság tudni szeretné, hogy van-e kapcsolat a kórházi 
ápolás hossza, és a beteg által viselt költség hányada között. Egy nagy kórház 
eseteiből a kórházi személyzet kiválasztott néhányat, és az ápolás hosszára, 
illetve a beteg által viselt költségek hányadára vonatkozó információkat a kö
vetkező táblázatba foglalta össze a biztosítótársaság részére:
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rg ó rfiáz i ápolás költse- 
„égek beteg által viselt 

hányada

Kórházban töltött napok szám a

5 alatt 6-10 11-15 15 felett Ö sszesen

n alatt 26 30 6 5 67
ÖL5ö% 21 30 11 7 69
ÁÉ75% 25 25 45 9 104
'~í%Telett 11 32 17 11 71
összesen 83 117 79 32 311

A biztosítótársaság elemzőjeként, Ön milyen következtetéseket vonna le az 
adatok alapján?

8.9.f. Egy alapvetően gazdaság^egítő szolgáltatással foglalkozó cég 100 
dolgozót alkalmaz. A munkavállalók nem és beosztási kategória szerinti meg
oszlását mutatja az alábbi tábla:

Dolgozó Férfi Nő Ö sszesen
Telsó vezető 3 2 5
reze tő 8 7 15
beosztott 37 33 70
kisegítő 7 3 10
Összesen 55 45 100

■ Az összes dolgozó hány százaléka nem irányító (vezető, vagy fel
ső vezető) kategóriájú?

s A női dolgozók között mekkora arányban találunk beosztottakat? 
n Ha a nemek szerinti hovatartozás független lenne a beosztástól, 

akkor hány női beosztott dolgozna a cégnél?
* Mekkora a fenti kapcsolat szorosságát mutató Cramer-együttható 

értéke? Mit jelent ez az együttható-érték?

8.10.f. Milyen módon függ össze egy vállalat pénzügyi teljesítménye és az 
igazgatósági tagok átlagos életkora? Kutatók a Fortune 500 vállalatból 399 
cégnél gyűjtöttek adatokat az igazgatóság átlagéletkorára és a vállalat pénzügyi 
teljesítményére vonatkozóan. Az átlagéletkor és az eszközarányos működési 
bevétel (ami a pénzügyi teljesítmény egyik mérőszáma) közötti korrelációs 
együttható r=0,1153. Értékelje a megfigyelt kapcsolatot!

Tekintsük a következő táblázatban található hét adatpontot: 3

X -5 -3 -1 0 1 3 5
y 0.8 1.1 2.5 3.1 5.0 4.7 6.2

3  Készítsen XY diagramot az adatok alapján. A diagram alapján mit 
gondol, korrelál-e X és Y? Ha van korreláció, az negatív vagy po
zitív?

263



Alapsokaságok kétváltozós elemzése

H Számítsa ki a korrelációs tényezőt, és értékelje a kapott er 
ményt!
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8.12.f. Egy ruházati üzlet menedzsere vizsgálni szeretné a munkában álló 
eladók és a (lopások és egyéb okok miatti) leltárhiány mennyisége ( 1 0 0 0  dol
lárban) közötti összefüggést. A heti leltárhiányok értékét feljegyezték 12 héten 
keresztül. Adott héten az eladók számát fixen tartották, de hétről hétre változ
tatták a számukat a vizsgálat során. A kapott adatokat a következő táblázat 
tartalmazza.

Adott hét Leltárhiány (y) Eladók száma (x)
1 2,0 20
2 2,3 21
3 1,8 22
4 1,7 23
5 1,7 24
6 1,2 25
7 1,7 25
8 2,6 20
9 2,1 22
10 1,1 24
11 1,0 26
12 4,0 28

* Mit gondol, milyen előjelű korrelációs együttható figyelhető meg 
az eladók száma és a leltárhiány értéke között? Adjon magyaráza
tot véleményére!

n Számítsa ki az r értékét, és magyarázza meg a kapott eredményt!
■ Hány mértékben magyarázza az eladók számának szóródása a lel

tárhiány szóródását?
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cj A következtetéses statisztika elméleti alapjai
Tankönyvünk előző fejezeteiben áttekintettük a statisztika tudomány leg

gyakrabban alkalmazott leíró módszereit, viszonylag alapos áttekintést adtunk 
az alapsokaság (teljes körű felvétel) elemzési eszköztáráról. Ismétlésként te
lítsü k  át a statisztika-tudomány tagozódását, nézzük meg az eljárások cso
portosítását szemléltető ábrát!

A statisztika-tudomány területei

A fenti ábrán a statisztikai módszertudomány eljárásait annak alapján cso
portosítottuk, hogy milyen információkból, azaz milyen adatbázisból építkez
nek. A korábbi fejezetekből ismert, hogy a statisztikai sokaságok alapvetően 
két nagy csoportba sorolhatók:

a teljes körű megfigyelésből származó alapsokaság; illetve
n a sokaság csak egy részének adatait tartalmazó minta (részsoka

ság)-

A statisztikai módszertan annak alapján, hogy az eljárások kiinduló adatbá
zisa az alapsokaság, illetve a minta, megkülönbözteti a

n leíró statisztikát Yaz alapsokaság legfontosabb jellemzőit bemu
tató, a teljes sokaság egészére állításokat, megállapításokat megfo
galmazó módszerek); illetve

3 a következtetéses statisztikát (alapgondolatában valamifajta bi
zonytalanságot tükröző, a részből az egészére utalás mikéntjét 
szabályozó eljárások).
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AJrarmadik csoportba sorolt statisztikai döntéselmélet az előbbi meg
fontolások szempontjából „öszvér”. Az ezen területen alkalmazott módszerek 
alapgondolata, hogy úgy következtetnek egy jelen pillanatban69 csak részben 
ismert sokaságból az egészre, hogy a spekulációhoz már meglévő, teljes körű 
információn alapuló statisztikai eredményeket is használnak. Ezen eljárások 
bemutatása meghaladja tananyagunk kereteit, az érdeklődők figyelmébe ajánl
juk pl. HAJDÚ et al. [1987] művét.

A statisztikai módszertan szétválasztása leíró, illetve következtetéses sta
tisztikai eljárásokra természetesen nem mindig triviális. A 1. fejezetben bemutat
tuk az egyedi adatbázis sémáját, láthattuk, hogy az ilyen, tovább nem bontha
tó, egyedi megfigyelésekre vonatkozó adathalmaz egyaránt származhat teljes 
körű megfigyelésből (évfolyam hallgatói), vagy mintavételből (cég-adatok). 
Ugyanakkor a tankönyv korábbi részeiben sokszor találkoztunk olyan példák
kal, amely másodlagos (szekunder70) adatközlés eredményeiből indult ki, ezek 
között is találhatunk teljes körű (alapsokaság)) adatbázist, és a mintavétel útján 
keletkezett adatokat. Tekintsünk a fentiekre egy egyszerű példát!

A Központi Statisztikai Hivatal egyik kiadványa (forrás: A KSH 
jelenti 2005/4. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest 2005.) 
szerint 2005 januárjában a nyugdíjasok száma 3 063 ezer fő volt 
Magyarországon, ezen belül öregségi nyugdíjban részesült 1 643 
ezer fő, azaz 53,6%. Az előbbi adatok teljes sokaságra vonatkoz
nak, a megoszlási viszonyszám számítása egy leíró statisztikai 
eszköz. Ugyanezen kiadvány szerint a 2005. májusi fogyasztói 
árak a 2004. májusi fogyasztói árakat 3,6%-kal haladták meg; a 
mutatószám (árindex) teljes sokaságra vonatkozó, de becsült 
adat, hiszen nem az összes termék és összes fogyasztás, hanem 
csak a termékek egy bizonyos köre és egy becsült fogyasztási 
struktúra alapján számítódik.

Amennyiben egy elektronikai termékeket gyártó vállalat esetében 
véletlenszerűen kiválasztunk 100 darab frissen gyártott 60 Wat
tos izzót, és a minőség ellenőrzése érdekében ezeket „kiégetjük”, 
megállapídiatjuk, hogy a 100 izzó átlagosan 750 óráig égett. Ez 
egy részsokaságra (mintára) vonatkozó adat, ami leíró statisztikai

69 A  „pillanat” kifejezést itt időben, és térben is értelmezhetőnek tartjuk, vagyis azt 
kívánjuk jelezni, hogy létezik megismerhető alapsokaság, csak annak hatóköre, ebben 
a helyzetben, némiképp beszűkült.

70 Szekunder adatbázisnak azt az adatbázist nevezzük, mely nem a konkrét vizsgá
lat, elemzés céljára került felvételre, hanem korábbi általános vagy más célú felvétel 
eredménye.
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eszközzel (számtani átlag számításával) készült. Ugyanakkor, ha a 
fenti minta alapján -  egyelőre még tekintsük ismeretlennek az el
járást -  statisztikai becslést hajtunk végre, és megállapítjuk, hogy 
a gyártott 60 W-os izzók várható élettartama, 95%-os megbízha
tósággal 750 ± 10 óra; akkor mintán alapuló, következtetéses sta
tisztikai eljárást (várható érték becslés) végeztünk.

Tehát -  és ezt fontos megjegyeznünk mindvégig a tananyag elsajátítása so- 
,éii -  a következtetéses statisztika mindig feltételezi, hogy a rendelkezésünkre álló 
Megfigyeléseknél több egyedre vonatkozóan létezitek adatok, ám ezeket valamilyen ok
nál fogva mi nem ismerjük. Az ilyen adatbázisokból végzett elemzések két 
nagy csoportját alkotják a statisztikai becslések, illetve a hipotézisvizsgálatok. 
Mindkét eljáráscsoport vonatkozhat az alapsokaság valamely számunkra fon
tos jellemzőjére, illetve egy általunk megfogalmazott modell paraméterére, 
illeszkedésére.

A következő fejezetekben bemutatjuk a következtetéses statisztikai eljárások 
közül a legelterjedtebbeket, ám a módszerek használatánál is fontosabbnak 
tartjuk azt megértetni az Olvasóval, hogy mi a statisztikai következtetés szem
lélete, hogyan kell a „bizonytalansággal” együtt élni, illetve milyen mértékben 
alkalmazhatók a statisztika módszertanával nyert elemezések a gazdasági élet 
érvrendszerében! A gazdasági életben nem ritka, hogy egy jelenségről vagy 
eseményről nem rendelkezünk teljes körű információval. Sokszor okozhatja 
ezt a relatív informáladanságot az a tény, hogy a rendelkezésünkre álló adatok 
egy részének nem hiszünk, de előfordul az az eset is, amikor egyszerűen nem 
tudunk megszerezni minden információt. Igazából azt szokták mondani, hogy 
a gazdaság valódi döntései azok amelyeket bizonytalanság esetén hoznak a 
menedzserek, hiszen a biztos esemény kimenetelét megjósolni nem nehéz.

Egy leegyszerűsített modell értelmében a döntéshozó bizonyos -  a valóság
nak csak egy részére vonatkozó -  adatok alapján következtetéseket von le a 
valóság egészére vonatkozóan, és ezen következtetései határozzák meg ké
sőbbi döntését.

Gondoljunk a következő egyszerű esetre: reggel felébredve az 
ablakunkból kitekintve az égbolt egy része látszik. Tisztában va
gyunk azzal, hogy ez nem az egész égbolt, amely alatt aznap gya
logszerrel el kell majd mennünk, ám úgy gondoljuk, amit látunk, 
az sem nézhet ki jelentősen másképp, mint az ég többi része. Ha 
az általunk látott égbolt-darabon kevés felhőt látunk (vagy egyál
talán nem látunk felhőket), akkor arra következtetünk, hogy az
nap napos idő lesz, így nem viszünk ernyőt. Persze elképzelhető, 
hogy a házunk mögött, tehát az ablakból nem látható helyen már
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hatalmas fekete felhők tornyosulnak, csak mi ezt nem láttuk, 
ilyenkor -  a rossz, nem elégséges információ miatt -  megázunk!

A fenti egyszerű példával csak azt kívántuk bemutatni, hogy az élet szám
talan szegmensében hajtunk végre valamilyen logikai okfejtésen alapuló dön
tést, természetesen ezeknek az eseteknek nem mindegyike statisztikai követ
keztetés!

K ö v e t k e z t e t é s e s  s t a t i s z t i k a i  módszereknek azon eljárásokat nevezzük 
amelyek segítségével tömegesen előforduló jelenségek esetén, a potenciálisan 
m e ^ é lF e to  egyecfek csak egy, részének/elmérése alapján, az egész sokaság: 
(vagyis valamennyi egyedre) vonatkozó megállapításokat tesztink. A s o k a s á g  

azon részét, amelyre megfigyelésünk kiterjedt mintának nevezzük.

A következtetéses statisztikai módszerek célja, hogy az alapsokaságból 
megfelelően kiválasztott részsokaság (minta) alapján

n közelítő értéket nyelünk az alapsokaság valamely jellemző paraméte
rére (pl. várható értékére, szórására, egy kitüntetett ismérwáltozat 
előfordulásának valószínűségére, két ismérv várható értékének kü
lönbségére vagy hányadosára), vagy 

D döntsünk az alapsokaságra megfogalmazott valamilyen állítás (elő
feltevés, prekoncepció) igazságtartalmáról; vagy 

B meghatározok az alapsokaság jellemző összefüggéseit leíró oksági 
(kauzalitási) modellek formáját.

A következtetéses statisztikai eljárások végrehajtásához két jelentős,' rész
ben korábban már tanult elméleti háttérismeret felelevenítésére van szükség, 
ezek:

n valószínűségelméleti megfontolások és 
H a mintavétel módozatainak ismerete.

A következő al fejezetekben ezekkel foglalkozunk.

9.1 Valószínűségelméleti alapvetés

Könnyen beláthatjuk, hogy a tömegjelenségek vizsgálatának tudománya, a 
statisztika és az elvben végtelenszer megismételhető kísérlettel kapcsolatos 
véletlen eseményeket elemző tudomány, vagyis a valószínűségelmélet között 
igen jelentős analógiák fedezhetők fel. A valószínűségszámítás feladatkörébe 
általánosságban azon feladatok tartoznak, amelyek esetében ismertnek 
feltételezzüke bizonyos események valószínűségét vagy bizonyos valószínűsé
gi változók eloszlását; és meg akarjuk határozni a kísérlettel kapcsolatos to
vábbi események valószínűségét. A valószínűségi változók eloszlásának isme-
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fete azért nem meglepő, hiszen általában olyan eseményekről van szó, amelyek 
esetén az eloszlások feltérképezése logikai úton is megoldható.

Gondoljunk az oly sokszor hallott valószínűségszámítási felada
tokra: pl. lottóhúzás, vagyis 5 szám a 90-ből;, 32 lapos magyar 
kártyából kiemelt ászok, kockadobás.

A statisztikai vizsgálatok logikája, még a jelen tananyagban tárgyalt követ
keztetéses eljárások esetén is, fordított. A statisztikus kérdésfeltevése általában a% 
hogy amennyiben a megfigyeléseim köpött „ilyen és ilyen” értékek fordulnak elő, akkor 
vajon milyen lehet a% a valószínűség-eloszlás, amelyből a minta származik. A korábban 
említett becslések pontosan ennek a keresett valószínűség-eloszlásnak a para
métereit akarják meghatározni, míg a hipotézisvizsgálat során arról kívánunk 
dönteni, hogy származhat-e az adott részsokaság egy általunk feltételezett 
jellemzőkkel bíró eloszlásból.

A statisztikus feladata tehát annak a megbecslése -  természete
sen a következő példa kizárólag szemléltető, így valójában nem 
statisztikai eszközökkel válaszolható meg - ,  hogy milyen tarto
mányon értelmezett az az egyenletes eloszlás, amelyből a múlt 
héten a 13; 27; 65; 6 8 ; 87 nyerőszámokat húzták ki. (Ismételten 
hangsúlyozzuk, hogy mindnyájan tudjuk, hogy az „5 a 90-ből” 
típusú lottóhúzásban a számok 1 és 90 között szóródnak, ezért 
ezt nem becsléssel vizsgálnánk; de képzeljük el milyen érdekes 
lenne, ha nem az öt nyerőszámot kellene eltalálnunk, hanem 
ezek átlagát!)

Természetes, hogy a két tudományterület nem esik egybe, ugyanakkor bi
zonyos „pongyolaságok” megengedése esetén az egzakt valószínűségelméleti 
módszertan alkalmazható a társadalomtudományi elemzésekben fontos sta
tisztikai eljárások körében is. Alapvetően két kijelentést szoktunk említeni, 
amelyek elfogadása esetén a statisztikai következtetések során felhasználhatjuk 
a valószínűségszámítás legfontosabb eszközeit:

1 . a statisztikában a tömegjelenségek gyakori (sűrű) megfigyelé
se esetén keletkező, sok -  egyébként diszkrét -  adattal leírt 
statisztikai változókkal úgy foglalkozunk, mintha folytonos 
valószínűségi változók lennének;

2 . bizonyos elégségesen kicsi valószínűségek esetén elfogadjuk, 
hogy a változóértékek előfordulásának valószínűsége 0 .

Mindezek alapján a statisztikai változók mintabeli értékeit megfeleltetjük 
egy olyan véleden változó reprezentációjának, amely leírható
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n értékeinek felsorolásával, és az egyes értékek bekövetkezési való
színűségének megadásával; vagy 

n eloszlás-, illetve sűrűségfüggvényével.

Az előzőekből következően ismételjük át a korábban (Gazdaságmatemati
ka tárgyból) tanultakat, tekintsük át az eloszlás-, illetve sűrűségfüggvény jel
lemzőit, és ezek leíró statisztikai megfelelőit; valamint vezessük be a legfonto
sabb, nevezetes statisztikai eloszlásokat!

9.1.1 (Eloszlás-, sűrűségfüggvény'

A valószínűségi változók legteljesebb mértékben eloszlás-, illetve sűrűség- 
függvényükkel írhatók le. Ismeretes, hogy míg az eloszlás függvény azt a 
ydószjnűségel.mutatia, hogy egy adott,.eloszlásból származóivalósanűgégj 
változó értéke nem halad meg egy kitüntetett x  értéket, vagyis

Pr{cf <.*} = F (x ) (9.1.)

addig a sűrűségfüggvény azon valószínűséget adja. meg,.amellyel egy.jgp.- 
lószínűségi változó értéke egyenlő egy feltételezett x. értékkel, tehát

P r tf  = *}_=/(*) (9.2.)

ahol jelöli az adott eloszlásból származó valószínűségi változót.

Tudjuk, hogy folytonos eloszlások esetén a sűrűségfüggvény nem más, 
mint az eloszlásfüggvény deriváltja, azaz

dF (x )
dx / M (9.3.)

Az előzőekből következően az eloszlásfüggvény a sűrűségfüggvény
értékek kumulálásával is előállítható71, tehát

f?W = J / ( 0 *  (9-4-)

Anélkül, hogy az eloszlás-, illetve sűrűségfüggvények összes tulajdonságát 
felsorolnánk, grafikusan illusztráljuk a két függvény összefüggését:

71 Az angol szóhasználat explicit utal erre: a sűrűségfüggvény angolul probability 
density function, az eloszlásfüggvény pedig cumulative distributionfunction.
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9-1. ábra: Az eloszlásfüggvény és a sűrűségfüggvény kapcsolata

Láthatjuk tehát, hogy az eloszlásfüggvény-érték megadható a sűrűségfügg
vény alatti területtel. Az előzőekből következően egy intervallumba kerülés 
valószínűsége megegyezik két eloszlás-függvény érték közötti különbséggel, 
hiszen72

F ( * i ) ~ F ( x 0 )  = Pr{£ < x j  - Pr{£<x 0} = Pr{x0 < £ < x j  (9.5.)

Vegyük észre, hogy a sűrűségfüggvény és a korábban tanult, kifejezetten 
statisztikai jellegű grafikus ábra, a hisztogram között „rokonság” mutatható, 
kis túlzással állíthatjuk, hogy a sűrűségfüggvény egy nagyon finom hisztogram.

Egy benzinkútnál feljegyzik az elmúlt 100 tankolás adatait, és 
ezeket -  az egyszerűbb szemléltetés kedvéért -  osztályközös 
gyakorisági sorba rendezik. A rendezés eredménye:

72 Most és a továbbiakban is elhanyagoljuk af(x ,) értéket!
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Tankolt Autók száma
mennyiség (1) (db)

0 -5 5
16-30 20
31 - 45 28
46-60 30
61 - 17

Összesen 100

A fentiek adatokból készíthető az alábbi hisztogram:

Amennyiben feltételezzük, hogy a gépkocsik által tankolt üzem
anyag mennyiség eloszlása pl. gamma-eloszlás, 5;10 paraméter
párral, akkor a hisztogram (az egyszerűség kedvéért most csak a 
„burkoló görbéjét” jelöltük) és a sűrűségfüggvény egy ábrán az 
alábbi:
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Az analógia kézenfekvő, ugyanakkor a fenti ábra jól reprezentálja 
a mintavételes statisztika és a valószínűség-elméleti függvény kö
zötti különbséget is.

9.1.2 Várható érték, variancia

A változók eloszlásának megadása nem mindig egyszerű, pontosabban fo
galmazva sokszor olyan képletet eredményez, melynek gyakorlati alkalmazása 
nem triviális. Éppen ezért terjedt el, hogy a valószínűségi változót eloszlásá
nak legfontosabb paramétereivel jellemezzük, ezen paraméterek különösen

H a várható érték és 
H a variancia.

A várható érték az ún. elsőrendű mom^lnmT.meghaíár.c>zása

E(<%) = f i  = | x f [x )d x  (9.6.)

képlettel történik. A fenti kifejezés láthatóan túl komplikált, későbbi té
mánk szempontjából elégséges megjegyeznünk, hogy a várható érté_k__úm 
helyzet-paraméter; vagyis alapvetően egy sűrűségfüggvénynek az abszcisszán 
való elhelyezkedését határozza meg. A várható érték végtelen számú megfi
gyelés, illetve elméleü valószínűség-eloszlások esetén releváns kategória; a 
gyakorlati alkalmazásokban elégséges megfelelője a leíró statisztikai tanulmá
nyokból ismert számtani átlag.
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Centrális momentumoknak nevezzük a %-E{%) változó momentumai; 
melyekről a legfontosabb tudnivalók az alábbiak:

■ az elsőrendű centrális momentum definíció szerint 0 ; 
a a másodrendű centrális momentum a variancia, vagyis

Var{%) = (J2 = ju)~ f ( x ) d x  (9.7.)

A variancia leíró statisztikai megfelelője a szórásnégyzet, melynek tárgyi ér
telmet nem tulajdonítunk; annál inkább pozitív gyökének, vagyis a szórásnak, 
amely a legfontosabb szóródási mérőszám. A szórás -  mint ismeretes -  2a 
átlagtól mért (négyzetes) átlagos eltérést mutatja, és természetéből adódóan 
nagyon fontos alakjaraméter.

A helyzet-, illetve alak-paraméter fogalmáról a következő alfejezetben esik 
szó.

9.1.3 Nevezetes.statisztikai eloszlások

Az alábbiakban azokat a folytonos eloszlásokat mutatjuk be, melyek a min
tavételen alapuló, következtetéses statisztikai eljárások alkalmazásakor kitünte
tett helyet foglalnak el. Az eloszlások bizonyos mértékig összefüggésben áll
nak egymással, az általunk követett sorrend statisztika-alkalmazás orientált.

A legismertebb, és -  éppen ebből adódóan -  leggyakrabban alkalmazott  
folytonos valószínűség-eloszlás a normális73, vagy Gauss-eloszlás. Az.elosz- 
lást sűrűségfüggvényével definiáljuk, vagyis az x  véletlen változó // várható
értékű és O2 varianciájú normális eloszlást követ, ha sűrűségfüggvénye

, i [x-tf
2 (9.8.)

alakú. A normális eloszlás sűrűségfüggvénye a jól ismert ..harang alakú” 
görbe:

73 Az eloszlást azért nevezik normálisnak, mert a természetben előforduló méretek 
(testmagasság, tömeg stb.) általában ezt az eloszlást követik. A  normális eloszlás fon
tosságát a közgazdaságtudományban nem az adja, hogy a gazdasági élet jelenségei 
(jövedelmek, költségek, selejtarány stb.) normális eloszlást követnek, hanem az, hogy a 
tömegjelenségek vizsgálata során számos változónak ez a határeloszlása.

2 78



A KOVETKEZTETESES STATISZTIKA EI.METETI ALAPJAI

9-2. ábra: A normális eloszlás sűrűségfüggvénye (az ábrán 100 várható értékű, 225 
varianciájú normális eloszlás, azaz f(x; 100;225))

0.03
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0,02

0,015

0,01

0,005

0

A normális eloszlás sűrűségfüggvénye alapján jól demonstrálható a várható 
érték'frelyzS'FpTOnncte^illetve a variancia alak-paraméter szerepe. Tekintsük a 
következő ábrákat!
9-3. ábra: Az eredeti f(x; 100;225), illetve a módosított f*(x; 110;225) normális eloszlású

sűrűségfüggvények
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Láthatjuk, hogy a várható érték megnövelésével (100-ról 110-re) a vízszin
tes tengelyen „mozgattuk” a sűrűségfüggvényt. Változtassuk most az eredeti 
sűrűségfüggvény varianciáját:
9-4. ábra: Az eredeti f(x; 100;225), illetve a módosított f**(x; 100;400) normális eloszlású

sűrűségfüggvények

f(x)** j

40 60 80 100 120 140 160

Mint az a 9-4. ábra alapján jól látható, a variancia növelése a sűrűségfügg
vényt lapultabbá tette; természetesen ellenkező irányú változtatás ellenkező 
hatást érne el.

A normális eloszlás gyakorlati alkalmazhatóságára tekintsünk egy egyszerű 
példát!

Ismeretes, hogy az emberek intelligencia-hányadosa (IQ) normá- 
lis eloszlást követ, 100 várható értékkel és 400 varianciával (köz
keletűebben megfogalmazva 20 szórással). Határozzuk meg, 
hogy mi a valószínűsége annak, hogy valakinek 125-ös IQ-ja van!

A megoldás viszonylag egyszerű:
-  1 ( 1 2 5 - 1 0 0 ) 2

Prfjc = 125} = /(125; 100; 400) = , g~2 400 =0,009132
V2^X4ÖÖ

azaz mintegy 1 %.

Az igazán érdekes kérdés természetesen nem ez, hiszen már ma
ga az IQ mérése elég bizonytalan procedúra, így egy konkrét ér
tékkel való egyezőség valószínűsége tulajdonképpen irreleváns.
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A gyakorta feltett kérdések inkább valamely intervallumba kerü
lés valószínűségére, illetve egy bizonyos IQ értéknél na- 
gyobb/kisebb értékek előfordulási valószínűségére vonatkoznak. 
Ezek -  elvben — megoldhatóak, hiszen pl. annak a valószínűsége, 
hogy a fenti eloszlás feltételezése mellett, valakinek 140-nél ma
gasabb az IQ-ja:

P r{x> 140}= l-F(l40;100 ;400) = \ - = = = e  2 400 dx
i V ^ x i o o

vagy annak valószínűsége, hogy 100 és 130 között van

Pr{l00 < x  < 130} = F (l30 ; 100;400) -  F (l00 ; 100;400) =
1 3 0  .
f _ J _

^ 7 2 ^ x 4 0 0

_ 1 (x-100)2
í " 5  400 dx

A problémát az jelenti, hogy a fenti integrálok meghatározása 
nem triviális, mivel nincsen zárt képlet az eloszlásfüggvény érté
kére, ezért közelítő eljárások kínálkoznak csak megoldásképpen.

A példában említett nehézség, vagyis az a tény, hogy normális eloszlású va
lószínűségi változó, a várható érték és a variancia eltérő kombinációiból adó
dóan végtelen sokféle lehet; és ezen változók eloszlásfüggvény értékei csak 
nehézkesen74 számíthatók; azt eredményezte, hogy megfelelő transzformáció
val egy standard eloszlást kívánunk meghatározni.

A standardizálás menete viszonylag egyszerű75, legyen x  normális eloszlá
sú valószínűségi változó fJ. várható értékkel és O2 varianciával. Ekkor

Z =
x — ju

(9.9.)

valószínűségi változó standard normális eloszlású, vagyis  ̂ normális el- 
oszlást követ 0 várható értékkel és 1 varianciával. A standard normális eloszlás 
sűrűségfüggvénye alakját tekintve szintén harang-görbe, a transzformáció

74 Igazság szerint a számítástechnika fejlődése azt eredményezte, hogy az említett 
„kitáblázás” könnyen megoldható, akármilyen várható érték-variancia kombinációra, 
így az említett nehézség inkább csak a „kézi” feladatmegoldásban jelentkezik. (A 
példában említett két valószínűség, rendre 0,023; illetve 0,433; MS Excel-lel kiszámít
va.)

75 A  leíró statisztikai eljárások között is említettült már ezt a transzformációt.
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miatt a görbe maximuma az x  tengely 0 pontjánál van. A standard normi 
eloszlás néhány fontosabb, a későbbiekben használandó tulajdonsága:

a F(0) = 0,5

a ' / ( - * ) = / ( * )
o F ( - z )  = í - F ( z )

9-1. tábla: A standard normális eloszlás nevezetes kvantilisei (Pr { <ESN < ? f = 1 — OC

a 0 , 1 0 0 0 0,0500 0,0250 0,0225 0 , 0 1 0 0 0,0050
1-a 0,9000 0,9500 0,9750 0,9775 0,9900 0,9950
í 1,282 1,645 1,960 2 , 0 0 0 2,326 2,576

A standard normális eloszlás használatának illusztrálására folytassuk az 
előbbi példát!

Az előbbiekben nem válaszoltuk meg az alábbi két kérdést (a ko
rábbi megfogalmazást némiképp egyszerűsítve!):

n milyen valószínűséggel van valakinek 140-nél magasabb IQ-ja? 
a az emberek hány százalékának van az IQ-ja 100 és 130 között?

Az első kérdés megválaszolásához tekintsük az alábbi levezetést 
^N(ioo,4oo) a ^qq vájható értékű, 400 varianciájú normális

eloszlású valószínűségi változót; £SN jelöli a standard normális 
eloszlású valószínűségi változót):

“ }= P t{ í” ' > 4  = 0,0225P r{^N(lOO;tOO)> 1 4 0 } = p  \ ^ S N >

282



A KÖVETKEZTETÉSES STATISZTIKA ELMÉLETI ALAPJAI

azaz 2,25%. A második kérdésre adandó válasz:

Pr{l00 < £N(100;400) < 1 3 0 } = Pr{- < 1,5} -  Prfo < 0} 

= Pr{^ < 1,5} — 0,5 = 0,433

azaz 43,31%. (Ez utóbbi megoldást a Függelék táblája alapján 
határoztuk meg; részben ellenőrizhető az 9-1. táblából is, hiszen 
láthatjuk, hogy mivel 1,282<1,5< 1,645; ezért annak a valószínű
sége, hogy £ < 1,5,90% és 95% között van.)

A normális, illetve a standard normális eloszlás alapján további nevezetes, 
statisztikában gyakran használatos valószínűségi eloszlások is definiálhatók.

Belátható, hogy n darab standard normális eloszlású valószínűségi változó 
négyzetösszege ún. n szabadságfokú -eloszlást követ, vagyis

Zzl  ~ „ r  (9.io.)

A valószínűségelméleti tanulmányokból ismert szabadságfokról jelen tan
anyagban elég annyit megjegyeznünk, hogy az az eloszlás egy paramétere.76

A standard normális és a %2 -eloszlás egy speciális transzformációjával jön 
létre az ún. Student-féle t-eloszlás, meghatározása:

(9.11.)

Látható, hogy a t-eloszlás meghatározása során is szükség van a szabadság- 
fokra mint paraméterre. Az utolsóként említendő speciális eloszlás, az ún. F- 
eloszlás; amely két X2 -eloszlás hányadosaként keletkezik, így definiálásához 
szabadságfok-párra van szükség:

”2 r nűn2F (9.12.)

76 Á lta lá n o ssá g b a n  a sz a b a d ság fo k , eg y a d o tt d ö n tés i sz itu á c ió b a n  eg ym á stó l fü g 
g e tlen ü l, sz a b a d o n  m e g h o z h a tó  d ö n té se k  szám a; pl. am e n n y ib en  egy l  h o sszú ság ú  

ru d a t h á ro m  rész re  k ív á n u n k  szé tvág n i, a k k o r b iz o n y o s  h a tá ro k  k ö z ö t t  (/,; l2  < l )  csak  
az e lső  k e ttő  d a ra b n a k  h a tá ro z h a tju k  m eg  a h o ssz á t, a h a rm ad ik é  m á r  ad ó d ik ; vagyis  

ez egy 2  sz a b a d ság fo k ú  p ro b lé m a .
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A nevezetes statisztikai eloszlások legfontosabb jellemzőit tartalmazza az 
9-2. tábla77:

9-2. tábla: A nevezetes statisztikai eloszlások jellemzői

Eloszlás
Valószí
nűségi
változó

Ért. tar
tomány Szfok Várható

érték Variamcia

Normális ÉTIN
[ °°j °°] - a 2

Standard
tiormális

gSN
[ °°] - 0 l

X r
[0 ;°o ] n n 2  n

Student- 
jé le  t [ - ° ° ; ° ° ] n 0

n
// — 2

F y  FP "1*2 [ ° H n{,n2 n \ 2 n\ (« , +  n2 — 2 )

«, —2 » i ( » 2 - 2 ) 2 ( « , - 4 )

A gazdasági és társadalmi elemzésekben számos olyan probléma található, 
melyek az előbb felsorolt eloszlásokon túlmutatnak. Tananyagunkban nem 
foglalkozunk további fontos eloszlásokkal, mint pl. a binomiális, a Poisson, az 
exponenciális, vagy a lognormális eloszlással; ezek alkalmazására bőven talál
ható példa VARGA [2001], vagy VINCZE [1975] művében.

9.2 Mintavétel

Korábban említettük, hogy a statisztikai következtetés (inferencia) két al
kotópillére a valószínűségelmélet és a mintavétel, vagyis bizonyos elméleti 
sémákat próbálunk majd ráhúzni a gyakorlatban összegyűjtött részsokasági 
adatainkra. Noha a később bemutatandó becsléselmélet elviekben végtelen 
sokaságokra került kidolgozásra, a valóságban általában becsléseink, illetve 
tesztjeink véges sokaság esetén valósulnak meg. A véges sokaságából vett min
tavételi eljárásokat, illetve a legfontosabb mintabeli jellemzők valószínűségek 
méleti tulajdonságait mutatja be ez az alfejezet.

9.2.1 A mintavétel célja, oka, szükségessége

A következtetéses statisztikai eljárások lényege, hogy az alapsokaság vala
mennyi eleméről nincs információnk, ezért az ismert részsokaságból ('mintá
ból) próbálunk közelítő megállapításokat tenni az alapsokaság egészére. Ivöny-

77 Értelemszerűen az alábbi összefoglaló tábla bizonyos megkötésekkel alkalmaz
ható, ezekről lásd pl. HUNYADI [2001].
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nyen belátható, hogy annál sikeresebb lesz ez a következtetés, minél inkább 
emlékeztet” a kiválasztott minta az alapsokaságra.

A következtetés sikerességé.t a statisztika tudománya két -  egymásnak, mint 
később látni fogjuk, ellentmondó -  kategóriával méri:

*’ a siker egyik „látható” jele a megbízhatóság, azaz az esetek nagy 
százalékában „bejön”, vagyis a minta alapján tett állítás vagy meg
határozott érték a valóságban sokszor bjzonyul helytállónak;

■ a másik siker-kritérium a pontosság, vagyis az a kívánalom, hogy 
a minta alapján nyert információ legyen valóban _ informatív, a 
becslés eredményét jelentő értékek egy szűk sávban mozogjanak.

Azt a tényt, hogy a részsokaság emlékeztet az alapsokaságra, „hajaz rá”, a 
statisztikai szakszókincs a {reprezentatív kifejezéssel illeti. Jelen tananyagban 
nem tárgyaljuk részletesen, hogy milyen tulajdonságok összessége jelenti azt, 
hogy a minta reprezentatív, az érdeklődő ennek részletes leírását megtalálhatja 
PINTÉR-RAPPAI [2001] tanulmányában.

A mintavétel célja tehát egy reprezentatív részsokaság kiválasztása, mely
nek alapján megbízható és pontos következtetéseket vonhatunk le a alapsoka
ság valamely jellemzőjére.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem vizsgáljuk az alapsokaság egészét, 
hiszen úgy bizonyosan pontosabb és megbízhatóbb információkhoz juthat
nánk. A válasz többféle lehet:

0 elképzelhető, hogy az alapsokaság összességét nem lehet felmérni, 
mert például jogilag nem megengedett; vagy mert nem ismert az 
alapsokaság valamennyi egyede;

Q más típusú oka a mintavételnek, hogy nem célszerű valamennyi 
alapsokaságé egyed felmérése, mert pl. nincs rá idő, vagy túlságo
san költséges, vagy a felmérés során a megfigyelt egyed sérül (pl. 
izzólámpa égési időtartamának vizsgálata során) .

Mielőtt azonban bármilyen mintavételi módot tárgyalnánk, elöljáróban 
meg kell jegyeznünk, hogy a részsokaság alapján mindig csak bizonytalan, 
habár körülhatárolhatóan (számszerűsíthetően) bizonytalan információhoz 
jutunk.

9.2.2 A leggyakrabban alkalmazott mintavételi eljárások_

A reprezentatív mintavételnek számos módja (módszere) ismert, melyek 
részben a lebonyolítás módja, részben a mintavételben érvényesülő véletlen
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szerűség alapján különböznek. Az alábbi ábra a mintavételi eljárások egyf, 
csoportosítását mutatja:

9-1. tábla: A leggyakoribb reprezentatív mintavételi eljárások

A mintavételi eljárások csoportosítása a fenti ábráp a véletlenszerűség 
csökkenése, mint rendező elv, alapján történt. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy 
valamennyi eljárás tartalmaz véletlenszerű elemeket, azaz egyetlen esetben sem 
predeterminált a mintavétel előtt, hogy mely elemek kerülnek a kiválasztott 
részsokaságba. Ugyanakkor az ábrán „jobbra-lefelé” haladva azt érzékeltetjük, 
hogy bizonyos egyedek mintába kerülése egyre inkább szükségszerű. Tekint
sük át az egyes mintavételi módokat!

Az első öt tárgyalandó eljárást, összefoglaló néven, véletlenem alapuló ki
választásnak nevezzük.

A v issza tev é se s  m in tavéte l, mely a -  később tárgyalandó -  független 
azonos eloszlású mintát eredményezi, kiemelkedően jó elméleti tulajdonsá
gokkal bír. Az eljárás során szükségünk van egy, az alapsokaság valamennyi 
egyedét felsoroló lajj^tfromra, amelybői yeljejen yéjedenszerűen kiválásztjuITa2 ~ 
első egyedet. Miután feljegyeztük a későbbi következtetés szempontjából lé- 
nyeges tulajdonságo(ka)t, az egyedet visszahelyezzük a sokaságba, és elölről 
kezdjük a műveletet. Könnyen belátható, hogy bizonyos esetekben (pl. ha a 
megfigyelés során a kiválasztott egyed sérül) nem is lehet végrehajtani az ilyen 
típusú mintavételt, de ha végre is tudjuk hajtani, akkor is információvesztesé
günk származhat abból a tényből, hogy egy egyed többször is bekerülhet a 
mintába.

A visszatevéses mintavétel elméleti eset, így gyakorlatból jól is
mert példát hozni rá viszonylag nehéz. Noha nem a gazdasági 
életből vett, de talán jól ismert példa a rulett. Itt a kerék megfor- 
gatása után a golyó megáll valamely számon (0 és 36 között). 
Miután az adott játék lebonyolódott, jön a következő, ahol -  no

286



A KÖVETKEZTETÉSES STATISZTIKA ELMÉLETI ALAPJAI

ha ennek valószínűsége nem nagy -  akár azonnal ismét előjöhet 
az előző menetben kipörgetett szám. így, ha a mlettben sziszté
mát kereső feljegyez 1 0  egymást követő számot, hogy ebből a 
mintából következtessen a számok eloszlására, kaphatja az alábbi 
visszatevéses mintát:

5 12 35 8  12 36 19 7 21 22

Láthatjuk, hogy mintánkban a „12” kétszer is előfordult, így — 
következtetéses statisztikában járatlanként -  akár azt is gondol
hatnánk, hogy ennek a számnak az előfordulási valószínűsége 
nagyobb!

Az egyszerű véletlen (EV) mintavétel a legtöbbször hivatkozott minta
vételi eljárás. Lényege hasonló az előbb bemutatotthoz, ugyanis szintén lajst
rom alapján dolgozunk, azonban a kiválasztás után a mintába már egyszer 
bekerült egyedet nem tesszük vissza, hanem a „visszamaradt” alapsokaságból 
választjuk ki a második,"'harmadik stb. mintaelemet. Beláthatóan csökken az 
információvesztés valószínűsége, ugyanakkor továbbra is nehézséget okoz a 
valamennyi egyedet tartalmazó lajstrom összeállítása. Szintén kedvezőtlen 
változás a visszatevéses esethez képest, hogy az így kiválasztott minta valószí
nűségelméleti tulajdonságai nem olyan jók, mint az előző esetben, ugyanis 
minden egyes kihúzást követően megváltozik az alapsokaság összetétele, így a 
minta és az alapsokaság eloszlásának azonossága csak korlátozottan érvényes.

Talán a legegyszerűbb példa a legkifejezőbb: emlékezzünk vissza 
a már említett lottóhúzásra! Az „5 a 90-ből” játékszisztéma lé
nyege, hogy egyszerű véletlen módszerrel (tehát visszatevés nél
kül) kiválasztunk a 90 golyóból ötöt. Tessék elképzelni, milyen 
nehéz lenne a játék, ha nem tudnánk, hogy milyen számok közül 
következik a húzás (vagyis nem ismernénk a lajstromot!); illetve, 
ha a már kihúzott nyerőszámot visszatennék (el kellene magya
rázni, hogy a szelvényünkön szereplő 13 és 6 8  úgy értendő, hogy 
az előbbit háromszor az utóbbit kettőször ikszeltük!).

A csoportos (egylépcsős) Jdválasztás az EV mintavétel azon kellemet
len tulajdonságát kívánja kiküszöbölni, miszerint az alapsokaság  egyedek 
lajstromba foglalása nehézkesTTiz esetben a gyakorlathoz közelítünk annyiban, 
hogy nem a ténylegesen felmérendő egyedekről, hanem csak azok bizonyos 
lényeges tulajdonságáról (ismérvéről, hovatartozásáról) kell teljes körű infor
mációval rendelkeznünk. Az ezen, pontosan ismert tulajdonsággal rendelkező 
ún. elsődleges mintavételi egységekbőhúgyS'Zerű véletlen mintát veszünk, 
majd az így -  véletlenszerűen -  ldváksztott_ csoportok valamennyi egyedét 
félmérjük (anélkül, hogy a mintavétel előtt tudtunk volna a létezésükről!).
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Az Oktatási Minisztérium az Európai Felsőoktatási Térséghez 
való csatlakozás jegyében fel kívánja mérni a magyarországi álta
lános iskolások matematika tudását. Ennek érdekében teszdapot 
készít, amelyet ki akar töltetni az általános iskolai tanulók 5%- 
ával. Tudjuk, hogy Magyarországon a 2004/05-ös tanévben 
mintegy 900 ezer általános iskolás volt (forrás: www.ksh.hu), ám 
őket név szerint nem ismerik az OM-ben. Ugyanakkor tudjuk, 
hogy az országban — ugyanezen időszakban 3690 általános iskola 
volt, ezeknek nevét, címét természetesen a Minisztérium dolgo
zói ismerik. A mintavételt ezért csoportos módszerrel bonyolít
juk: első lépcsőben kiválasztunk egyszerű véletlen módszerrel 
185 általános iskolát (185=0,05x3690), és ezekben az összes ta
nulóval megíratjuk a tesztet. A mintavétel során az elsődleges 
mintavételi egységekről, vagyis az általános iskolákról kell lajst
rommal rendelkeznünk, a tanulókról nem!

Az egylépcsős (csoportos) mintavétel analógiájára definiálhatjuk a„ több
lépcsős mintavételi eljárást is. A módszer lényege, hogy nem csak elsődle
ges. hanem másodlagos, harmadlagos stb. mintavételi egységeket is definiá
lunk,, és sorjában ezekből veszünk egyszerű véletlen mintát, hogy végül az 
utolsónak maradt csoportok valamennyi egyedét felmérjük.

Folytassuk az előző példát! A „spórolós” minisztériumi ügyinté
ző kedvéért nem 5%-os, hanem csak 2,5%-os mintát veszünk, 
mégpedig úgy, hogy minekután a kiválasztott általános iskolák 
mindegyikében több osztály található, ezért másodlagos mintavé
teli egységként (második lépcsőként) definiáljuk az osztályokat, 
ezek közül -  továbbra is egyszerű véletlen módszerrel -  kivá
lasztjuk a felét, és az ezekben található összes tanulóval íratjuk 
meg a tesztet.

Az utolsóként említendő véletlenen alapuló kiválasztási eljárás a rétegzett 
mintavétel. Lényege, hogy az alapsokaságé egyedek lajstroma az azonosítón 
kívül további, a vizsgálandó változóval szoros kapcsolatban álló ismérve(ke)t 
is tartalmaz. Annak érdekében, hogy kiválasztott mintánk valóban reprezenta
tív legyen, ezen ún. rétegképző ismérveket is felhasználjuk a mintavétel során. 
A legegyszerűbb -  bár nem az egyetlen -  módja a rétegzett mintavételnek, ha 
a rétegképző ismérv alapján csoportosított sokaság minden csoportjából előre 
meghatározott arányban, egyszerű véletlen módszerrel kiválasztunk adott 
elemszámot.

Egy egyszerű esetként képzeljük el, hogy a vizsgálandó ismér
vünk (pl. a testmagasság) függ a mintába került egyed (személy) 
nemétől. Ha Magyarország 10,1 millió fős lakosságából ki aka
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runk választani 2 ezreléket (~20 ezer lakos), akkor EV minta 
esetén akár az is elképzelhető (igaz kis valószínűséggel), hogy 
mindegyik mintaelem férfi. Ezt elkerülendő rétegzett mintavételt 
alkalmazunk, és előre rögzítjük, hogy pl. 1 2  ezer férfit és 8  ezer 
nőt akarunk kiválasztani. A mintavételt úgy végezzük, hogy elő
ször az ország kb. 4,8 millió férfi lakosából egyszerű véletlen 
módszerrel kiválasztunk 1 2  ezret, majd a fennmaradó kb. 5,3 
millió nőből, ugyanilyen módszerrel 8  ezret.

Érzékeljük, hogy a tárgyalt kiválasztási eljárások esetében a mintába kerülés 
nagymértékben függ a véledentől (innen az elnevezés), igaz az egyszerű vélet
len mintavételtől „távolodva” az egyedek kiválasztásának determináltsága 
növekszik.

Tekintsük a második csoportot képező, nem véletlen kiválasztási eljárá
sokat! Elöljáróban meg kell említeni, hogy az elnevezés némiképp félrevezető, 
ugyanis szó sincs arról, hogy a véletlennek semmi köze a kiválasztáshoz, in
kább azt kívánja érzékeltetni az elnevezés, hogy a kiválasztó személye (a kér
dezőbiztos) határozza meg hogy mely egyed adatait méri fel.

A kvóta szerinti kiválasztás nagymértékben hasonlít a rétegzett mintavé
telre, hiszen ebben az esetben is használunk segédinformációkat. Ezen kiegé
szítő információk (pl. nemhez való hovatartozás. vagy életkor) alapján hatá
rozzuk meg a kérdezőbiztos kvótáit, vagyis az azonos csoporttulajdonságok
kal rendelkezők közül az egyedek számát. A mintavétel végrehajtója a kvóta 
ismeretében valamennyi olyan egyedet felméri, amelyik megfelel a kijelölt 
tulajdonságoknak, mindaddig amíg az előre adott kvótája nem teljesül. (Látha
tó a hasonlóság a rétegzett mintavétellel, hiszen itt is arról van szó, hogy pl. 50 
felsőfokú végzettségű nőt kell megkérdezni [ez a kvóta], ám ebben az esetben 
nem a valamennyi felsőfokú végzettségű nőt tartalmazó lajstromból válasz
tunk ki EV módszerrel 50 hölgyet, hanem az első 50 „utunkba kerülő” felső
fokú végzettségű nőt kérdezzük meg.)

A kvóta szerinti kiválasztás leggyakoribb alkalmazási területe a 
közvélemény-kutatás. A mintavétel tervezője úgy véli, hogy pl. a 
pártszimpátia szempontjából fontos a potenciális választópol
gárok kora, lakóhelye és iskolai végzettsége. Mivel a megbízónak 
1 0 0 0  fős mintavételre van pénze, ezért az 1 0 0 0  elemű mintát a 
fenti 3 szempont alapján osztályozza, és így egy háromdimenziós 
statisztikai táblát nyer. A tábla egyik cellája értelmében budapesti,
18 és 30 év közötti, érettségizett személyből 40 főt kell megkér
dezni. (Természetesen valamennyi ilyen ismérwáltozat- 
kombinációhoz tartozó részminta-elemszám összege 1000!) A 
kérdezőbiztost elindítjuk pl. a budapesti Fővám téren, és beküld-
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jük minden második házba azzal, hogy amennyiben ott él 18 és 
30 közötti, érettségizett személy, akkor kérdezze meg, kire sza
vazna, ha holnap lennének a választások. Az így nyert mintát 
kvóta szerinti kiválasztás eredményezte.

Látható, hogy az eljárás sokkal egyszerűbb, mint a rétegzett min
tavétel, hiszen nincs szükség valamennyi budapesti 18 és 30 kö
zötti érettségizett személy nevére és címére, ám a véletlenszerű
ség erősen sérülhet, pl. ha egy környéken csak az egyik párt 
szimpatizánsai élnek, az jelentősen torzíthatja az eredményein
ket.

A koncentrált kiválasztás még tovább csökkenti a véletlen szerepét, illet
ve növeli a kiválasztó személy „felelősségét” a mintavétel során. Az eljárás 
lényege, hogy nem tekintjük azonosan fontosnak valamennyi alapsokasági 
egyebünket, némelyiküket kifejezetten „véleményvezetőnek”, vagy „vezérter
méknek” tekintjük. Úgy gondoljuk, hogy ezen egyedek lekérdezése számunkra 
fontosabb, ezért a mintánkba ezeket vesszük be, másokat esetleg elhanyago
lunk. (Ha úgy tetszik ez nem más, mint fontossággal történő „súlyozás”, ahol 
bizonyos egyedek felülreprezentáltak lesznek, mások kárára.)

Tipikus példája a koncentrált kiválasztásnak a fogyasztói árindex
becslésnél alkalmazott termékkör meghatározása. Miután megha
tároztuk, hogy pl. pékáruból milyen arányú a lakosság fogyasztá
sa, vagyis milyen súllyal szerepel ezen termék a „fogyasztói ko
sárban”, nem akármilyen pékáru, hanem az általunk „vezérter
méknek” tekintett 1  kilós fehér kenyér árából következtetünk az 
árucsoport árváltozására.

A nem véledenen alapuló kiválasztások utolsóként tárgyalt fajtája az ön
kényes mintavétel. Már az eljárás neve utal a tartalmára, ebben az esetben a 
kérdezőbiztos maga határozza meg, hogy mely egyedek kerülnek a mintába. 
Az egyetlen megkötés, amely befolyásolja a döntését, hogy mekkora elemszá
mot kell kiválasztania. Az eljárás olyan triviális, hogy nem mutatunk rá példát.

Az utolsó, lényegében egyik korábbi típusba sem tartozó mintavételi mód
szer a szisztematikus kiválasztás,. Az eljárás lényege, hogy égy'lajstromba 
felvett sokaságból valamilyen véleden módszerrel kiválasztunk egy első minta
elemet, majd ettől kezdve felmérjük az egymást követő, a lajstromban azonos 
távolságban található egyedeket. Az egyedek szükséges távolságát a megcélzott 
kiválasztási arány határozza meg, tehát pl. 5%-os minta esetén minden hüsza- 
dik; 2 %-os kiválasztás esetén minden ötvenedik egyed kerül a mintába.
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A legszemléletesebb példa a fenti módszerre a háborús filmekből 
ismert „tizedelés”. Ennek lényege, hogy az összeterelt falulakók 
közül kiválasztanak egyet, majd a tőle számított minden tizedik 
személyt, megfélernlítési céllal, megbüntetik.

»
Látható, hogy a szisztematikus kiválasztás is tartalmaz véletlen elemeket, 

.Qt amennyiben a vizsgálandó ismérv szempontjából véletlen sorrendet tar
talmaz a lajstrom, akkor akár az EV mintával azonos részsokasághoz is jutha
tunk!

A mintavételi eljárások rövid áttekintése során bemutattuk a véletlen hatás 
változását az egyes kiválasztási eljárásokban, ugyanakkor ismételten hangsú
lyozni kívánjuk, hogy abból a tényből, miszerint az egyes mintaelemek na
gyobb vagy kisebb mértékben szükségszerűen kerülnek a kiválasztottak közé, 
következik, hogy a mintából történő következtetés eredménye nem tökéletes 
bizonyosság, azt a következtetéses statisztika szabályai szerint kell értelmezni.

A független azonos eloszlású minta tárgyalását az indokolja, hogy a való
színűségelméleti tulajdonságai a legjobbak, pontosabban fogalmazva, a leg
könnyebben beláthatóak. Ilyen (FAE) mintát nyerhetünk, ha

B véges alapsokaságból visszatevéssel, illetve
0 végtelen alapsokaságból visszatevés nélkül

veszünk mintát.

Az eljárás során keletkező minta a nevét onnan kapta78, hogy mivel min
den kiválasztás után visszatesszük a kiválasztott elemet, így az alapsokaság 
összetétele minden újabb kiválasztás előtt helyreáll; vagyis azonos azzal, mint 
az első kiválasztás előtt. Ebből következően a mintaelemek az előző kiválasz
tástól (és így egymástól is) függetlenül kerülnek a leválasztott részsokaságba, a 
minta valószínűség-eloszlása az alapsokaságéval lesz azonos.

Vezessük be a következő jelöléseket79:

0 N  jelöli az alapsokaság (véges) elemszámát; 
a n jelöli a kiválasztandó, minta nagyságát (a minta-elemszámot).

78 A  továbbiakban a gazdasági elemzésekben gyakoribb, véges alapsokaságból 
visszatevéssel esetet szemléltetjük.

79 Vegyük észre, hogy az alábbi jelölések következetesen alkalmazzák a tanköny
vünkben korábban használt jelöléseket! Eddig is n jelölte az általunk ismert egyedek 
számát, igaz ez eddig a teljes sokaság volt, innen kezdve annak csak egy része.
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Könnyen belátható, hogy a kiválasztható összes minta száma (tehát vala
mennyi elemkombináció, ahogy a minta összeállhat) N ”, míg a kiválasztható 
összes különböző összetételű minta (vagyis azon minták száma, melyben azo
nos elemek vannak, tehát nem vesszük figyelembe a kiválasztás sorrendjét) 

r N + n -  1N
szama

A FAE minta kedvező tulajdonsága, hogy belőle jó következtetések von
hatók le az alapsokaságra nézve. Egész pontosan ez azt jelenti, hogy a minta
beli számtani ádag jól becsüli az alapsokasági átlagot (ne feledjük, véges alap
sokaságról van szól).

9.2.4 A mintabeli jellemzők néhány általános tulajdonsága

Korábban bemutattuk, hogy a következtetéses statisztika lényege, hogy egy 
részsokaság (minta) alapján megállapításokat tegyünk az alapsokaság egészére. 
Mivel -  mint ezt a valószínűségi eloszlások esetén már megmutattuk -  az 
alapsokaság legfontosabb jellemzőinek, eloszlásának típusa mellett, a várható 
értékét (véges sokaság esetén az alapsokasági átlagot), illetve a varianciáját 
tartjuk; ezért kívánatos, hogy a minta jellemzői és ezen paraméterek kapcsola
tát megmutassuk.

Legyen az X1;X2; . . . ;X N alapsokaságból kiválasztott FAE mintánk 
xí ;x2; . . . ;x tl! Az alapsokaság legfontosabb jellemzői viseljék a szokásos jelö
léseket, vagyis

e {x , ) = m

Var{X,) = c r

Vizsgáljuk meg, hogy a minta legfontosabb jellemzőinek számító mintabeli 
átlag (mintaátlag) I

és a mintabeli variancia

a 2 , =—-----------

ír...... -
milyen tulajdonságokkal bír!

)
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Vegyük észre, hogy a mintaátlag, valamint a mintabeli variancia maga is va- 
’ószínűségi változó, hiszen a kiválasztás előtt valószínűségi váitozónak számító 
mintaelemek függvényeként jönnek létre! (Plasztikusan fogalmazva azt is 
mondhatjuk, hogy mivel a mintaátlag és mintabeli variancia értéke mintáról 
mintára ingadozik, ezért ezen értékek az egyes kísérletektől függenek, vagyis 
valószínűségi változók!) Amennyiben a mintabeli számtani átlag, illetve 
variancia valószínűségi változó, kézenfekvő, hogy meg kívánjuk határozni 
várható értéküket, illetve -  az átlag esetén -  varianciájukat.

Tekintsük az alábbi egyszerű levezetéseket:
' i n "N i

E ( x )  =  E  ~ Y J x i  = - 2 e ( - v í )

\fl i=l / « i=l V-Ui/dű- O-

-J^/í=-n/X = ju = E{xl )
n , =1 n

(9.13.) <

Var(x) = Var\ — Y]xi 
,»i=i ;

1 -A
= —Var 

n

(  « \
2 > ,

V «=i /

f T,  ( \ 1  , 2  ö-2 Var{x,)2_l l'*r{xi ) = — n o  = —  =----------1  ^
2 _» .=1

(9.14.)

E ( a ^ ) = E
( r _\2 \

y  (y, -  y )
f

= EU n ) V

2 >\

= B
/  ,  , 2  N  

( X : ~  / J . )
- E

H l  U  
\  1 1  ^ V

y ( y  /̂ ) (9.15.)
i=i

= Var(xt ) -  F ar (x )  = C T"-------= í -------  | C T
n V «

A fenti -  később gyakran használt -  formalizált megállapítások az alábbi 
módon fogalmazhatók meg verbálisán:

1. FAE minta esetén a mintaátlag várható értéke megegyezik, az 
alapsokaság! várható értékkel (véges sokaság esetén az alap
sokaságé ád aggal);

2 . a mintaátlag varianciája az alapsokasigüiarfancia «-ed része, 
vagyisjminél nagyobb a mmta-elems_zám. annál kisebbg
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3. a mintabeli variancia .várható értéke némiképpen p! ^
n — 1

42

alapsokaság^ variancia értékétől {annak ——-szerese); üe

hatóan ez a különbsége minfa-elemszám növelésével el- 
nálódik.

Éppen az utóbbi tulajdonság okán célszerű bevezetni a korrigált mintái 
variancia mutatóját80, melynek -  roppant egyszerű -  számítását a (9.16.) kér 
tartalmazza:

s 2 =-i=í- (9-16.)
n — 1

1 ;"v „A korrigált mintabeli variancia esetén fennáll az egyenlőség:

e ( s 2 ) = o z /

A későbbi fejezetekben a fent bemutatott összefüggésekre gyakran tá 
maszkodunk.

9.3 Eloszlások és mintavétel az Excelben

A fejezetben bemutatott összefüggések inkább elméleti jellegűek, ám a 
konkrét statisztikai tevékenység (becslés, hipotézis-vizsgálat) végzése során 
megkerülhetetlenek. Ennek megfelelően az Excel is számos olyan támogatást 
kínál, amely a későbbi munka szempontjából fontos, önmagában nem feltét
lenül értelmezhető. Alapozó fejezetünk témaköréből két eljárás-csoportot 
emelünk ki melyek könnyen használható, gyakran ismédődő számítási (eljárá
si) segédletként használhatók:

a elméleti valószínűség-eloszlásokból származó eloszlás- és sűrűség- 
függvényértékek, valamint nevezetes kvantilisek meghatározása; 

a nevezetes mintavételi eljárások.

A nevezetes statisztikai eloszlások -  mint láthattuk -  kiemelt szerepet töl
tenek be a következtetéses statisztikai módszerek alkalmazása során. „Sajnos” 
sok esetben az eloszlás-, illetve sűrűségfüggvény értékeinek, vagy az interval
lumba kerülés valószínűségének meghatározása során használatos nevezetes 
kvantilisek „első ránézésre” csak bonyolult módon, sokszor nem is zárt kép-

80 A  korrigált varianciára (illetve korrigált szórásra), igaz különösebb háttér
információk nélkül, a 3. fejezetben már utaltunk.
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lettel számíthatók ki. A könyv korábbi részeiben az ilyen feladatok megoldása 
során mindvégig a Függelékben szereplő táblázatokra hivatkoztunk, vagyis a 
számunkra fontos sűrűségfüggvény-értékeket, vagy kvantiliseket „kitábláztuk”, 
vállalva azt a következményt, hogy nem minden eshetőségre vagyunk így fel
készülve. Excel birtokában erre nincs szükség, hiszen a program kitűnően 
felszerelt” ebben a tekintetben, bár a különböző nevezetes eloszlások esetén 

nem teljesen egységes szolgáltatás-halmazzal rendelkezik.

Mint láttuk, a tömegjelenségek leírása során leggyakrabban alkalmazott el
oszlás-típus a normális eloszlás. A (9.8.) képlet értelmében a normális eloszlást 
sűrűségfüggvényével definiáltuk, vagyis kimondtuk, hogy % változó // várha
tó értékű, <T2 varianciájú normális eloszlást követ, ha annak valószínűsége, 
hogy £ = x  megegyezik

i 1 A- * " )2

P r{ í = x } = / " W = T i = , ! «■
V2̂ "CT

értékkel. Ez természetesen kiszámítható lenne az Excel „kalkulátor-szerű” 
felhasználásával is81; ám ennél egyszerűbben is eljárhatunk. Alkalmazzuk a

=NOMví.ELOSZL(X;középérték;szórás;HAMIS)

beilleszthető függvényt, ahol X  a sűrűségfüggvény argumentuma, kö^épér- 
ték a normális elsozlás várható értéke, spórás (ügyeljünk rá nem variancia) a 
normális eloszlás varianciájának négyzetgyöke, a HAMIS kifejezés pedig arra 
utal, hogy sűrűségfüggvény-értéket kell számolnunk. Vegyük észre, hogy mi
lyen jól paraméterezhető ez a függvény, tehát több argumentumot írva egy 
Excel tartományba, egyszerű másolással több sűrűségfüggvény érték is megha
tározható!

Hasonlóan egyszerűen képezhető a normális eloszlás eloszlásfüggvény
értéke, mindössze az utolsó kifejezést kell változtatni, azaz

=NORM.ELOSZL(X;középérték;szórás;IGAZ)

eloszlásfüggvény-értéket ad.

A statisztikai következtetéselméletben gyakran előforduló feladat, hogy 
nem közvetlenül az eloszlás-, vagy sűrűségfüggvényre vagyunk kíváncsiak,

81 Csak „elrettentésképpen”: =l/GYÖK(2*PI()*S2)H<aTEVÓ(-0,5*(X-M)A2/S2), 
ha M jelöli a várható értéket, S2 a varianciát.
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hanem annak inverzére, tehát valamelyik kvantilisére. Ebben az esetben a 
használandó Excel-függvény

=IN VER Z. N ORM (kvantilis (középérték;s zó rás)

ahol a szokásos paraméterek mellett, a kvantilis (tehát például 9 5 . 
percentilis, vagy 9. decilis) értékét kell megadni. Ügyeljünk rá, hogy az Excel 
az inverz-függvénynél a kvantilis érték együtthatós formáját várja, vagyis pl. a 
95. percentilisnél 0,95-öt, vagy a 9. decilisnél 0,9-et!

Egy egyszerű (már jól ismert) példával illusztráljuk a különböző 
kérdésfeltevéseket. Ha tudni véljük, hogy az emberek intelligen
cia-hányadosa (IQ) normális eloszlást követ, 100 várható érték
kel, 400 varianciával (20 szórással), akkor az alábbi kérdéseket a 
következő Excel függvényekkel válaszolhatjuk meg:

Kérdés
Valószínűség

elméleti megfe
lelő

Excel függvény Érték

Az emberek hány %- 
ának 120 az IQ-ia?

Sűrűségfüggvény
érték: =NORM.ELOSZL(l 20;100;20;HAMIS) 0,012

Az emberek hány %- 
ának kisebb az IQ-ja 
120-nál?

Eloszlásfügg
vény-érték =NORM.ELOSZL(l 20;100;20;IGAZ) 0,841

Legalább mekkora az 
emberek legintelli
gensebb 5%-ának az

J 2 ± ? _____________

95. percentilise az 
eloszlásnak =INVERZ.NORM(0,95;100;20) 132,9

Példánk szerint, tehát az emberek cca. 1 , 2  százalékának az IQ-ja 
1 2 0  (természetesen ez úgy értendő, 1 2 0  közvetlen környezetében 
van, tehát több, mint 119, de kevesebb, mint 121!) Az emberek 
84,1%-ának az IQ-ja alacsonyabb, mint 120 (vagyis 15,9%-ának 
több, mint 120). A legintelligensebb 5%-ba kerüléshez 133-as 
IQ-ra van szükség!

Bár a normális eloszlásra vonatkozó Excel-függvények alapján a standard 
normális eloszlás vonatkozó értékei képezhetők lennének82, éppen a gyakori 
alkalmazások okán az Excel saját függvényeket tartalmaz erre az eloszlás
típusra is.

82 Mindössze 0-t kellene írni a középérték és 1-et a szórás helyére, az előző függ
vényekben!
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A STNORMELOSZL(^) függvény a standard normális eloszlás eloszlás
függvény-értékét határozza meg a £ helyen. például az
=STNORMELOSZL(l,96) képlet 0,975 értéket ad eredményül. Hasonlóan 
közvetlenül számszerűsíthetők a kvantilisek, például az IN-
VERZ.STNORM(0,95) függvény 1,645 eredményt szolgáltat.

A további nevezetes statisztikai eloszlások esetén -  kicsit megtévesztő 
módon -  az Excel az eloszlásfüggvény-érték komplementerére, illetve a neve
zetes kvantilisekre (itt is a kvantilis komplementerét kell a függvénybe beírni!) 
tartalmaz közvetlen megoldást. Tekintsük az alábbi táblázatot:

Eloszlás EloszlásiV. komplementere Kvantilis
=KHI .ELOSZLÁS (X;stf) =INVERZ. KHI (^t^)

j =T.ELOSZLÁS (X;stf) =INVERZ.T (q,s%f)
F

n\in2
=F.ELOSZLÁS{X;stf1 ;stf2) =IN VERZ. F (q, s t f l  ;s%f2)

A függvények használata értelemszerű, például

= KHI.ELOSZLÁS(12;5) függvény 0,035-öt ad eredményül, te
hát az 5 szabadságfokú jjf2 eloszlás esetén a valószínűségi válto
zó 3,5%-os valószínűséggel lesz nagyobb, mint 12 (ügyeljünk a 
komplementer kezelésére!).

=INVERZ.KHI(0.05;5) függvény eredménye 11,070, vagyis az 5 
szabadságfokú eloszlás esetén a 11,07 az a szám, melynél a 
valószínűségi változó 5%-os valószínűséggel vesz fel nagyobb ér
téket.

A fejezet második részében taglalt mintavétel támogatására is tartalmaz az 
Excel eljárásokat. Az Eszközök menüpont Adatelemzés alpontjában megtaláljuk 
a

3  Véletlenszám-generálás; valamint a 
B Mintavétel

eljárásokat.

Az előbbi jelentősége nagyobb, hiszen segítségével (az input-panel érte
lemszerű kitöltése után) lehetőségünk nyílik egy adott elemszámú lajstromhoz 
hozzárendelni egy megadott számosságú sorszám-halmazt, amely rámutat a 
kiválasztandó (múltába kerülő) elemek sorszámára. (Kisebb jelentőségű a 
gyakorlati statisztikai munkában, de lehetőség nyílik más, egyenletes eloszlás
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tói különböző eloszlású alapsokaságból is véletlen számokat generálni. Mind- 
ezek használata inkább illusztratív példákban fordul elő.)

A Mintavétel eljárásban egy, már Excelben rögzített adathalmazból vagyunk 
képesek két módon: egyszerű véletlen módszerrel, vagy szisztematikus kivá
lasztással adott számú mintaelemet kiemelni. Az eljárás jelentősége — esetünk
ben -  nem túl nagy; hiszen egész eddigi fejtegetéseink arról szóltak, hog- 
igyekezzünk mindig a legtöbb információ alapján végezni az elemzést, így 
semmi sem indokolja, hogy amennyiben egy elemi adatbázis meghatározott 
számú egyedét ismerjük, ezekből ne leíró statisztikát készítsünk, hanem szá
mukat mintavétellel szűkítsük!

9.4 Feladatok

9.1. £ Egy kereskedő megvizsgálta a napi cemzaelem-eladások statisztikáját, 
és megállapította, hogy a napi eladások száma közelítőleg normális eloszlást 
követ, 50 várható értékkel és 100 varianciával. Ennek alapján válaszoljon az 
alábbi kérdésekre:

B Mi annak a valószínűsége, hogy egy adott napon kevesebb, mint 
40 elemet adnak el?

D Hány olyan nap várható egy évben (250 nyitvatartási napon), me
lyen több mint 50, de kevesebb, mint 75 elemet adnak el? 

m Ha a bolt tulajdonosa prémiumot fizet minden olyan napért, ami
kor a kereskedő 80-nál több elemet ad el, évente (250 nyitvatartási 
nap) hányszor lehet prémiumra számítani?

9.2. f. A londoni City titkárnőinek ebédideje 60 perc. Egy felmérés megál
lapította, hogy a titkárnők által ténylegesen igénybevett ebédidő hossza nor
mális eloszlást követ, 65 perc várható értékkel, 15 perc szórással (a variancia 
225).

H A titkárnők hány százaléka tartja be az ebédidőt?
8  Ha egy napon valamennyi titkárnőt elbocsátanák, aki több, mint 

2 0  percet késik, akkor a titkárnők mekkora részének kellene fel
mondani?

9.3. f. Határozza meg azon legrövidebb intervallumot, amely 95%-os való
színűséggel tartalmazza az alábbi eloszlású valószínűségi változókat:

13 normális eloszlás 12 várható értékkel 9 varianciával 
m standard normális eloszlás 
B Student-féle t-eloszlás 15 szabadságfokkal 
3 X2~el°szlás 5 szabadságfokkal

298



A KÖVETKEZTETÉSES STATISZTIKA ELMÉLETI ALAPJAI

9.4. f- Egy áruházláncnál korábbi elemzésekből ismert, hogy az ünnepek 
pjőtti bevásárlások összege normális eloszlást követ, 10 000 Ft/vásárló várha- 
'ó értékkel és 2 500 Ft/vásárló nagyságrendű szórással.

0  Határozza meg annak a valószínűségét, hogy egy potenciális vá
sárló többet költ 15 000 forintnál!

■ Mekkora a valószínűsége annak, hogy egy 100 elemű véletlenül 
kiválasztott minta adatai alapján a becsülhető átlagos vásárlási 
összeg 9 800 Ft/vásárlónál kisebb lesz?

9.5. f. Egy telefontársaságnál az előfizetők havi telefonszámlájának várható 
értéke 8  500 Ft, szórása 6  500 Ft. Feltételezhetjük, hogy a havi telefonszámlák 
értékei normális eloszlást követnek.

0 Mekkora annak a valószínűsége, hogy egy telefonszámla értéke 
nagyobb lesz 20 000 Ft-nál?

■ Milyen valószínűséggel várható 3 000 Ft-nál kisebb értékű szám
la?

9  Határozza meg a 12 000 és 15 000 forint közötti számlaösszegek 
valószínűségét!

81 Milyen valószínűséggel várható egy 7 000 és 12 000 Ft közötti 
számlaérték?

9.6. f. Egy multinacionális cég adminisztrációs osztályán a munka optimális 
elosztását a dolgozók előtti papírkupac méretéből becsülik meg. 1 2  dolgozó 
asztalán rendre a következő mennyiségű papír állt (lap): 326, 378, 411, 289, 
344,317,298,306,328,301,330,332.

0  Mekkora annak a valószínűsége, hogy egy dolgozó előtti papírku
pac kevesebb, mint 310 lapból áll?

" Határozza meg a 321 és 350 lap közötti papírmennyiség előfordu
lási valószínűségét!

9.7. f. Egy diákhitel-nyújtással foglalkozó nagy külföldi bank felmérte az 
egyetemisták által kapott havi ösztöndíj mértékét. Adagosán a normális elosz
lást követő ösztöndíj-értékek várható értéke 70 euró, 25 euró szórással.

■ Mekkora annak valószínűsége, hogy a 225 fős megkérdezett hall
gatói gárdában az átiagos ösztöndíj érték nagyobb lesz 6 8  euró- 
nál?

n Határozza meg az 55 euró alatti ösztöndíjérték valószínűségét!

Milyen valószínűséggel várható 55 és 6 8  euró közötti ösztöndíjérték?
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10 Alapsokaság! jellemzők becslése
A statisztikai következtetés (iiiferencia) egyik nagy módszercsaládja a/sta~: - 

ttisntcKünS^sleS? A becslés során a felmért részsokaság (minta) alapján köze
lítő értéket határozunk meg az alapsokaság valamely jellemző érékére, amelv 
lehet

B az alapsokaság) eloszlást meghatározó valamely paraméter (várha
tó érték, variancia, kitüntetett ismérvváltozat előfordulásának ará
nya stb.); vagy

" az alapsokaságra vonatkozó valamely ok-okozati összefüggést le
író modell paramétere.

Bármely esetről van is szó, mindenkor tudomásul kell vennünk, hogy a sta
tisztikai becslések valamely fontos számadat közelítő meghatározását céloznák, az általuk 
előállított eredmények nem teljesen bizonyosak (hiszen ehhez fel kellene mér
ni a teljes alapsokaságot, itt pedig csak egy részéről van információnk!), ugyan
akkor az információk mellett törekszünk a legjobb közelítés megadására.

Ebben a fejezetben elsőként bemutatjuk a statisztikai becslések végrehajtá
sának elméleti alapjait, definiálunk néhány lényeges elemet, illetve tulajdonsá
got; majd ezt követően ismertetjük a gyakorlatban előforduló, és tananyagunk 
szempontjából fontos, alapsokaság) jellemzők közelítő meghatározását célzó, 
becslési eljárásokat83. Előre bocsátjuk, hogy a statisztikai becslés elsősorban 
gyakorlati feladat, így tulajdonképpen az elméleti alapok egyszeri -  elméleti 
statisztikus által történő -  meghatározását felhasználjuk, de ugyanakkor úgy 
gondoljuk, hogy

1 . az írott, illetve elektronikus médiumokban olvasha- 
tó/nézhető rengeteg félreértés, félremagyarázás oka a statisz
tikai „írástudatlanság”84;

2 . a napi gyakorlat bármikor eredményezhet olyan szituációt, 
amelyre nem rendelkezünk kész, tankönyvi megoldással, az 
elmélet ismerete lehetőséget teremthet ezen esetek kreatív 
kezelésére;

83 A  modellbecslésekre vonatkozó eljárásokat, illetve elméleteket a későbbi (ló- 
ló.) fejezetek tartalmazzák.

84 Szerencsésebb lenne „olvasás-tudatlanságról” beszélni, hiszen nem arról van 
szó, hogy a politikusoknak vagy újságíróknak „gyártani” kellene az adatokat, hanem 
„csak” értelmezni, azokból jó következtetéseket levonni. Sajnos a közszereplők egy 
jelentős része erre képtelen, és ezen képességének hiányát sok esetben a statisztikával 
(mind hivatalos, mind tudományos értelemben) szembeni agresszivitással pótolja.
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ezért a legszükségesebb mértékben bemutatjuk a statisztikai becslések tel
jes menetét.

A becslések végrehajtásának az alábbi lépéseit tóüönböztethetjük meg;
1. Mintavétel
2 . Becsló függvény meghatározása valamilyen becslési módszer

rel
3. Becslőfüggvény tulajdonságainak számbavétele
4. Pontbecslés
5. Standard hiba számítás
6 . Intervallum-becslés

A becsléselméleti alapok bemutatása nem igényli annak meghatározását, 
hogy milyen típusú mintából dolgozunk, ugyanakkor -  az egyszerűbb tárgyal- 
hatóság érdekében -  a következő alfejezetben független azonos eloszlású 
mintával, illetve annak az 9.2.4 pontban bemutatott legfontosabb tulajdonsá
gaival dolgozunk.

Az első lépés, a mintavétel megtervezése a gyakorlatban kiemelt szerepet 
tölt be, azonban jelen tanulmányaink során részletesen nem foglalkozunk vele. 
A becslés fent felsorolt lépései közül a 2. és 3. elméleti jellegű, vagyis -  mint 
korábban említettük -  egyszer „kitalált”, leírt, a mai hallgatók számára „csak” 
megtanulandó; a 4-6. lépés a mindennapi gyakorlati munka része, ismerete a 
feladatmegoldásokhoz elengedhetetlenül szükséges. Ezt a tagolást követi a 
fejezet hátralevő része.

10.1 Becsléselméleti alapok

A becslés elméletének tárgyalása egy fogalom, a mintabeli statisztika85 

bevezetésével kezdődik. A mintabeli jellemzőkből számított statisztika, egy 
mintabeli jellemző, mivel valószínűségi változók (a mintaelemek) függvénye, 
ezért maga is valószínűségi változó.

Általános formája86:

85 Vegyük észre, hogy a „statisztika” szónak immár negyedik jelentésével találko
zunk: a módszertudomány („statisztikát tanulunk”), a hivatalos szerv („azt mondja a 
statisztika”), az adatközlés eredménye („láttam egy statisztikát a bérekről”) és most 
végül a mintabeli jellemző („a mintaátlag egy mintabeli statisztika’1). Milyen gazdag is a 
magyar nyelv!

86 A  (10.1.) képletben és továbbiakban a statisztikát leíró szimbólum feletti jelzés
sel utalunk arra, hogy mintából származó valószínűségi változóról van szó.
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______________ _____  Í l ‘ l í l5 ú ^ ^ r~
\  ̂= / (y 1;x2;...;yJ ___  (10.1.)

A mintastatisztika valószínűségi változó jellege olyan fontos tulajdonsa 
hogy egy példán is illusztráljuk:

Gondoljunk arra, hogy a Tanulmányi Osztály rettenetesen leter
helt, ezért -  időhiány miatt -  nem tudja a hallgatók féléves átla
gát a megszerzett 10 jegyből kiszámítani. „Kreatív módon” azt 
ötlik ki, hogy a 1 0  jegyből véledenszerűen kiválasztanak hármat, 
és a legkisebb és legnagyobb jegy számtani közepét használják 
ezután tanulmányi ádag helyett.

XY hallgató jegyei (rangsorban) a következők: 2;3;3;3;4;4;5;5;5;5

Az ügyintéző -  ismét hangsúlyozzuk, véledenszerűen -  kiválaszt
ja a következő mintát (3;4;4), majd használja a bemutatott elvet, 
vagyis a mintastatisztikát:

5E!L±X2SL = 1 ± 1  = 3 5 
2 2

és beírja a 3,5-öt az átlag helyére. Ugyanakkor a félév teljes lezá
rása után kontrollálják az „átlagszámítást”. Ekkor egy másik ügy
intézőhöz kerül XY indexe, aki a (3;4;5) mintát választja ki. 
Könnyen belátható, hogy ugyanazon „alapsokaság”, vagyis 10 
érvényes jegy alapján most 4,0 lesz a mintastatisztika értéke. (Ha 
végignézzük az összes lehetséges változatot belátjuk, hogy a min
tabeli statisztika értéke 2,5 és 5,0 között mozog!)

Nyilván a fenti számítási mechanizmus durva, ám elemeiben 
bemutatja a statisztikai becslés mikéntjét.

Az előbbi illusztráció csali egy példa arra, hogy miként lehet mintabeli sta
tisztikát készíteni, lássuk be — természetesen a vizsgálat szempontjából értel
metleneket is figyelembe véve - , hogy a képezhető mintabeli statisztikák szá
ma végtelen.

Azokat a mintabeli statisztikákat, amelyek alkalmasaié az alapsokaság fon
tos jellemzőinek közelítő meghatározására becslőfüggvémynek nevezzük. A 
bee slő függvény tehát egy valószínűségi változó, értéke mintáról mintára válta
kozik, valószínűségelméleti tulajdonságai többé-kevésbé megismerhetők, ezért 
alkalmas arra, hogy segítségével statisztikai következtetést hajtsunk végre. A 
következő két alpontban a becslőfüggvény kreálásának módszereit, illetve a 
különböző becslési módszerekkel előállított becslőfüggvények összehasonlítá
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sát, illetve adott esetben a legcélszerűbben alkalmazandó becslési módszer 
kiválasztását megkönnyítő tulajdonságokat mutatjuk be.

10.1.1 Becslési módszerek

A becslési módszerek célja olyan becslő függvény előállítása, amely alkal
mas az alapsokasági jellemzők közelítő meghatározására. Amennyiben például 
az alapsokaság várható értékének becslésére vállalkozunk, úgy — szimmetrikus 
alapsokasági eloszlás mellett — kézenfekvőnek látszik valamely mintabeli kö
zépérték (számított átlagok valamelyike, módusz, médián) becslőfüggvényként 
történő alkalmazása. Ezen probléma megoldása, úgy tűnik, tehát logikai úton 
(a „józan ész alapján”) is megoldható; de mit tegyünk összetettebb esetekben? 
Az ilyenkor használandó becslő függvények meghatározását célozzák a külön
böző becslési módszerek.

A módszereket az alábbi nagy csoportokba oszthatjuk:
1. M-típusú becslési módszerek, amelyek szélsőérték-hely (ma

ximum, vagy minimum) keresésen alapulnak;
2. L-típusú becslési módszerek, melyek rendezett mintán (va

gyis rangsorba rendezett részsokasági elemeken) alapulnak;
3. R-tígusú becslési módszerek, melyek a mintaelemeket azok 

rangszámaival helyettesítik, és ezen rangszámok (l.,2 ., stb.) 
függvényeként állítják elő a becslőfüggvényt;

4. momentumok módszere, amely az alapsokaság nevezetes 
momentumainak és a mintabeli momentumoknak az egyező
ségére alapozva felállít egy többegyenletes, több ismeretlenes 
egyetlenrendszert, melynek elvi megoldása eredményezi a 
becslőfüggvényt.

A becslési módszerek közül tananyagunkban csak az M-típusú módszerek
kel foglalkozunk részletesen, valamint egy-egy példán illusztráljuk az L-típusú 
becslési módszereket, illetve a momentumok módszerét. A téma iránt bőveb
ben érdeklődő Olvasó magyar nyelven kitűnő leírásokat talál HUNYADI 
[2 0 0 1 ] művében.

Anélkül hogy előreutalást tennénk, ismét hangsúlyozzuk, hogy a becslési 
módszer alkalmazásának a célja egy alkalmas, általános becslőfuggvény meg
határozása, amellyel az alapsokasági jellemzőre bármilyen összetételű minta 
alapján közelítő értéket tudunk adni! Előbbi kijelentés tehát úgy értelmezendő, 
hogy a becslési módszer „végeredménye” egy képlet (a becslőfuggvény), 
amelybe bármilyen minta elemeit behelyettesítve elvégezhető a konkrét becs
lés.
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Képzeljük el, hogy valaki az alapsokaság terjedelmét kívánja be
csülni, kételemű mintából (vagyis n=2)! Első „ránézésre” kézen
fekvőnek tűnik, hogy a két kiválasztott mintaelem különbsége jó 
becslőfüggvény a terjedelem becslésére, ám ha az előző példára 
gondolunk ( 1 0  érdemjegy az alapsokaság), akkor már kicsit elbi
zonytalanodunk. Megismételjük az alapsokaságot jelentő elemek 
felsorolását: 2;3;3;3;4;4;5;5;5;5. Könnyen belátható, hogy a 10 
elemű alapsokaságból, ha 2  elemű mintát veszünk, akkor 
f l 0 |̂

= 45 -  elvben -  különböző mintát kapunk. (Azért írtuk,
< ^ ,

hogy elvben különböző, hiszen az alapsokaság elemei között is
métlődő értékek vannak, tehát 45 „tárgy-kombinációt” tudunk 
képezni, de abban többször előfordul ugyanaz a „jegy
kombináció”.)

Az elméletileg előállítható 45 mintából csak 4 esetben lesz a min
taterjedelem (az alapsokaság terjedelmével megegyező módon) 
5-2=3; a további 41 esetben a mintaterjedelemmel történő becs
lése az alapsokaság terjedelmének alulbecslését eredményezi. Mit 
tegyünk?

Válasszunk -  a korábban kézenfekvőnek látszó -  becslőfügg
vény

helyett egy új becslőfüggvényt! Legyen az újonnan „kitalált” 
becslőfüggvény:

^ m í j  — 2,5 X ( x mix — x ^ )

formájú!

Az alábbi egyszerű kimutatás az összes különböző mintavétel 
esetén, a két becslőfüggvény eredményezte becslést tartalmazza 
(az Előfordulás rovat azt tartalmazza, hogy hányszor jöhet elő az 
a minta, pl. a (3;4) előjöhet 3x2 féle tárgy kombinációjával):
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Minta Előfordulás R ^  mád

(2;3) 3 1 2,5
(2;4) 2 2 5,0
(2;5) 4 3 7,5
(3;3) 3 0 0 , 0

(3;4) 6 ' 1 2 5

(3;5) 1 2 2 5,0
(4;4) 1 0 0 , 0

(4;5) 8 1 2,5
(5;5) 6 0 0 , 0

Amennyiben kicsit tüzetesebben megvizsgáljuk a fenti 45 mintát, 
azt látjuk, hogy az első „becslőfüggvénnyel” az átlagos becslési 
eredményünk:

3x1 + 2 x 2  + 4x3  + 3x0 + 6x1+ 12x2 + 1x0 + 8x1 + 6x0 _57 ^  3

45 ~ 45 ~ ’

A módosított becslő függvény esetén pedig ez a szám — a bizo
nyítást az Olvasóra hagyjuk -~3,2.

Az előbbiek alapján úgy tűnhet, hogy a második becslőfüggvé- 
nyünk jobban közelíti a tényleges értéket, de vajon minden alap
sokaságnál így van ez? Nincs ennél jobb becslő függvény? Ezen 
kérdések megválaszolását célozzák a becslési módszerek.

Tekintsük a két leggyakrabban alkalmazott M-típusú becslési módszert a

3 legkisebb négyzetek módszerét (LNM); és a 
n maximum likelihood (ML) módszert.

A legkisebb négyzetek módszere87, mint neye is mutatja egy alkalmasan 
választott kifejezés minimalizálására törekszik, ezért tartozik az M-típusú eljá
rások közú jk  módszer gyökerei a természettudományokba nyúlnak vissza,

87 A  módszerre már hivatkoztunk az analitikus trendfüggvény paramétereinek 
meghatározása során, gyakorlatilag azonos — de általánosabb — gondolatmenetet köve
tünk a továbbiakban is!
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alapgondolata rendkívül kézenfekvő: keressük az(oka)t a paramétereké • 
amely(ek)re egy elméleti és a becsült modell közötti négyzetes eltérés minin 
lis. Általánosságban mindez az alábbi kifejezésbe rendezhető:

Z ( 0 - f ( x i>0)) ~>min (10.2.)i=i

iMielőtt a fenti -  elsőre bizonyára nem könnyen átlátható -  képletet illuszt
ratív példákkal szemléltetnénk, vizsgáljuk meg, hogy miért négyzetes mim 
mumot keresünk, miért nem valamilyen más (egyszerű, vagy abszolút) mini
mumot!

A válasz kézenfekvő:

n az egyszerű minimum, tehát K M  ->m in, alkalma-
1=1

zása esetén a pozitív, illetve negatív irányú tévedéseink „kiegyen
líthetnék” egymást, vagyis lehet, hogy olyan becslőfüggvényt kap
nánk, amelynek alapján a becslés eredménye messze esik a be
csülni kívánt jellemzőtől;

n

a az abszolút minimum, tehát ^
i=i

technikai okai (is) vannak, az abszolút érték függvény nem folyto
nos, így a szélsőértékhely keresés problémája a szokásos módon 
nehézkes.

Mindezek mellett a négyzetes minimum keresésének még egy „jó” tulaj
donsága van: a négyzetre emelés tulajdonképpen önmagával történő súlyozást 
jelent, ezáltal a négyzetes minimum a ritkábban előforduló, de abszolút érték
ben nagyobb hibát jobban bünteti, mint a többször előforduló, de abszolút 
értékében kisebb hibát.

Gondoljunk arra a végtelenül leegyszerűsített esetre, amikor 4 
becsiét végrehajtva egy alapsokasági jellemzőre a hibáink így ala
kulnak:

1 . eset: 0 ; 2 ; 0 ; - 2

2 . eset: - 1 ; 1 ; 1 ; - 1

Tekintsük az előbbiekben tárgyalt három hiba-összeget:

■ m in, elvetésének
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Mx =0 + 2 + 0 + (—2) —0 M2 — (—l) + l+  l + (—l) — 0 

M1 = |0 | + j 2 | +|o| + 1—2 | =4 Aí2 = |—1| + |l| + |l| +1—1| =4 

Mj = 02 + 22 + 02 + ( - 2 ) 2 = 8  M2 = (-1 ) 2 + l2 +12 + (-1 ) 2 = 4

Látható, hogy míg az első két módszerrel a hibák összege azo
nosnak tűnik, addig a négyzetes minimum a „természetes igaz
ságérzetünknek” jobban megfelelőt, a kevésbé „össze-vissza” ta- 
lálgatót preferálta.

Tekintsük a legkisebb négyzetek módszerének alkalmazását a két leggyako- 
. 3b esetben, vagyis az alapsokasági várható értékre, illetve egy alapsokaság 
.jrárv valamely kitüntetett változatának előfordulási valószínűségére vonat

ozó (hétköznapian az arány) becslését! 88

A várható érték becslése során, az LNM alapján tehát az alábbi minimu
mot keressük:

É ( * , - 0 )

a fenti kifejezés most azért ilyen egyszerű, hiszen a várható érték -  definí
ció szerint -  az a „modell”, melyet az alapsokaság valamennyi egyedének he
lyébe helyettesítve a minimális eltérést kapjuk. A fenti kifejezésnek szélsőérté
ke ott van, ahol az ismeretien becslőfüggvény szerinti első deriváltja 0 , vagyis89

X M ) 2
d e =- 2 X ( x - - ^ ) = - 2 [ X ^ - nQ =  0

Átiakaítások eredményeként a következőt kapjuk:

„ y > ,
0 = ^ - ^

n

amiről belátható, hogy az eredeti függvény minimuma, hiszen a második 
derivált értéke I n , vagyis pozitív. Megállapíthatjuk tehát, hogy az alapsokasági

88 A  legkisebb négyzetek módszerének alábbi illusztrálása nemcsak szemléltető 
példa, hanem az így keletkező becslőfüggvényeket a továbbiakban folyamatosan hasz
náljuk, így a levezetéseket a főszövegben helyeztük el!

89 A  szummációs határokat innen elhagyjuk, a fel nem tüntetett esetek mindegyi
kében i  = 1 ,2 , . . . , ; ; !
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várható érték becslésének esetére a legkisebb négyzetek módszere alkalmazd 
sával nyert becslőfüggvény a mintabeli számtant átlag.

(10.3.)

Valljuk be., nagyon nem lepődtünk meg ezen az eredményen, ám didaktika 
szempontból fontos ismerni a fenti levezetést!

Látható, hogy az LNM szolgáltatta becslőfüggvény — mint korábban má. 
jeleztük -  egy valószínűségi változó (a mintaelemek egy függvénye, más szóvá 
egy „képlet”), vagyis bármilyen konkrét mintavételt követően90, a becslőfügg
vény alapján becslés, későbbi szóhasználatunkkal pontbecslés, adható a kere
sett jellemzőre.

Képzeljük, hogy a Tanulmányi Osztály mégsem a korábbi (há
romból a minimum és a maximum számtani közepe), hanem a 
sokkal kézenfekvőbb mintaátlagot használja a tényleges félév vé
gi átlag kiszámítására!

Ekkor XY indexéből elsőként kiválasztott (3;4;4) minta alapján a 
vizsgaeredmények „várható értékére” adott becslés 3,66; a má
sodik ügyintézőnél, a (3;4;5) minta alapján, 4,00. (Csak összeha
sonlításul jegyezzük meg, hogy a tíz jegy átlaga 3,90!)

Próbáljuk meg most előállítani az alapsokaság? P-re vonatkozó becslőfügg- 
vényt, a legkisebb négyzetek módszerével. Legyen az n elemű mintában k 
darab olyan mintaelem, amely a kitüntetett ismérvváltozattal rendelkezik, ek
kor:

£ ( * , - é ) L ( i - s ) ; +( o - 9 ) 2+ . . . + ( i - é ) V mm

+ ( n - k ) 0 2
L --------± = - 2 k [ \ - é )  + 2 ( n - k ) é  =

de
= - 2 k  + 2 k 6  + 2n 9  -  2 k 9  = - 2 k  + 2 n 6  = 0

* k
e = -

90 Vegyük észre, hogy a becslőfüggvény értéke csak a mintavétel előtt valószínűsé
gi változó, amennyiben már kiválasztottuk a konkrét mintaelemeket, altkor a becslő- 
függvény értéke egy konkrét szám!
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A második derivált 2 n , teliát a fenti megoldás minimum. így kijelenthető, 
.i0gy az alapsokasági arányra, a legkisebb négyzetek módszere a mintabeli 
relatív gyakoriságot, mint becslőfüggvényt határozta meg, vagyis

P=- (10.4.)

J  M a x im u m  lik e lih o o d  (M L )  m ó d s z e r  -

Az ML (maximum iikelihood ~ legnagyobb esélyesség) módszerének lé
nyege, hogy a becslő függvény készítője ismerettel rendelkezik az alapsokaság 
eloszlására vonatkozóan, pontosabban ismeri az alapsokaság eloszlás típusát, 
de nem ismeri a kon Inét alapsokasági paraméterek értékét így -  a legkisebb 
négyzetek módszerével ellentétben -  a maximum Iikelihood módszer alkalma
zása során a becslési módszer alkalmazása mindig úgy kezdődik, hogy tekin
tünk egy ismert eloszlási! alapsokaságot.

A módszer lényege, hogy amennyiben az alapsokaság eloszlástípusa ismert, 
akkor - paraméteres formában -  felírható az alapsokaságból származó, aktuá
lisan mintába került egyed esetében a sűrűségfüggvény értéke. Gondoljunk az 
10. fejezetben tanultakra! Amennyiben

/(■*i) = pr{£=Xi}

akkor a fenti sűrűségfüggvény azt reprezentálja, hogy mi annak a valószí
nűsége, hogy £ az alapsokaságból származó valószínűségi változó pontosan
xl értéket, vagyis az első mintaelem értékét veszi fel. Annak a valószínűsége, 
hogy a másodjára mintába került érték pontosan x2 lesz, az előző analógiájára

f { x 2) = Vt{^ = x2]

Mivel az első két elem egymástól függetlenül került a mintába (FAE mintá
ról beszélünk!), ezért annak a valószínűsége, hogy az első két mintaelem pon
tosan xx és x2, egyenlő

/ ( x i ) x / ( x 2)

értékkel. A sort tovább folytatva, annak a valószínűsége, hogy ti elemű 
mintánk pontosan x l , x2, .. . ,  x n értékeket tartalmazza

W ( * i ) x / ( ^ x ...x / ( * j 4 I / ( * , )

ún. Jikelihood-függvény értékével^ (egy konkrét valószínűséggel, azaz 
mennyiséggel) egyenlő.
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Látható, hogy eleddig sehol sem használtuk ki, hogy az alapsokaság elos? 
lása milyen, vagyis a likelihood-függvény általános esetben is felírható.

A maximum likelihood módszer lényege, hogy az alapsokaság eloszlásána 
a típusa ugyan ismert, ám az eloszlás konkrét paraméterei (várható értéke 
varianciája stb.) nem. Ezért a likelihood-függvény konkrét minta esetén kü
lönböző értékeket is felvehet, annak függvényében, hogy milyen alapsokaság-, 
paramétereket helyettesítünk be a sűrűségfüggvénybe. Ez azt jelenti, hogy p 
értéke függ a sűrűségfüggvény (eloszlásfüggvény) paramétereitől, tehát

L (0) = l l f ( x . \ ö )  (10.5.)

a függvény általános alakja (egy paraméterű eloszlás esetén). A becslési 
módszer során a fenti függvény értékét kívánjuk, a paraméterek) változtatásá
val maximalizálni, vagyis keressük azt az eloszlási jellemző értéket, melynek 
esetén az x 1,x2, . . . ,xn minta a legnagyobb valószínűséggel származik egy
f ( X '  |f?) sűrűségfüggvényű alapsokaságból.

Illusztrációképpen gondoljunk az alábbiakra: egy nagy dobozban 
piros és kék golyók vannak, de nem tudjuk, milyen arányban az 
egyik, illetve a másik színből. Véletlenszerűen kiválasztunk 10 
golyót, és meg akarjuk mondani, hogy vajon mekkora a piros go
lyók aránya. Ha mind a 10 golyó, amit kihúztunk kék, nehezen 
hisszük, hogy a dobozban levő golyók 90%-a piros (kicsi a 
„likelilioodja”). Hangsúlyozandó, hogy ez nem kizárt, hiszen pl. 
lehet, hogy a dobozban levő 1 0 0 0  golyóból 1 0 0  kék van és 900 
piros, csak pechünkre első 10-nek kéket húztunk. De ennek az 
eloszlásnak kisebb a valószínűsége, mint annak, hogy a doboz
ban levő golyók 90%-a kék.

Az általános feladat, amit az ML módszer esetén meg kell oldanunk, tehát 
az alábbi

dL(0)
de max (10.6.)

A maximum likelihood módszer alkalmazása során bevett szokás, hogy 
nem az „eredeti” likelihood-függvényből dolgozunk, mivel a szorzat-függvény 
használata nehézkes. Ugyanakkor, ha kihasználjuk azt a tényt, hogy egy függ
vény maximumhelye egybeesik logaritmusának maximumhelyével (a logarit
mus alapszámától egyébiránt függedenül), akkor használhatjuk a likelihood- 
függvény helyet, az ún. log-likelihood-ot, vagyis

logD(0 ) = ̂ lo g / ( x i |0 ) (1 0 .7 .)
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A módszer alkalmazását tekintsük át a binomiális eloszlás P paraméterére 
vonatkozó becslőfüggvény példáján! Tudjuk, hogy egy kitüntetett ismérwál- 
tozat előfordulásának száma egy n elemű mintában binomiális eloszlással írha
tó le. A binomiális eloszlás sűrűségfüggvénye, tehát annak valószínűsége, hogy 
egy n elemű mintában k számú kedvező esemény (kitüntetett ismérvváltozat 
érték) fordul elő, az alábbi

A mintaelemeink (x ,) hol a kitüntetett ismérvváltozattal rendelkeznek
(ekkor jelöljük őket 1-gyel), hol nem (ekkor értékük 0). A likeliliood függvény 
i-edik megfigyeléshez tartozó értéke az alábbi

ahol X, hol 1, hol pedig 0. Ebből következően a likelihood-függvény

amely összevonásban kihasználtuk, hogy bármelyik szám nulladik hatványa
1 .

A becslőfüggvény a log-likelihood 6  paraméter szerinti maximalizálásával 
keletkezik, vagyis

a függvény maximuma a derivált 0  értékénél lehet, vagyis (amennyiben 
természetes alapú logaritmust használunk)

dlogL _ k n - k
d e  ~ é  i - 0

ami valóban maximum, hiszen a második derivált negatív. Mindez azt mu
tatja, hogy a maximum likelihood módszer az alapsokaság eloszlásának mini
mális megkötése esetén ugyanarra az eredményre (becslőftiggvényre) vezet, 
mint a LNM.

n
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A maximum likelihood módszer jobb megértése érdekében nézzük a nor
mális eloszlású alapsokaság várható értékére, illetve varianciájára vonatkozó 
bee slő függvény meghatározására a(z) ML-módszerét!

Ismeretes, hogy a normális eloszlás sűrűségfüggvénye — lásd
(9.8.):

Végezzük el a következő helyettesítéseket (leginkább a variancia 
jelölésében meglevő négyzetjel eliminilása érdekében!):

f i  = a ; <72 -  b

ekkor a sűrűségfüggvény az alábbi formát ölti
1 1—

írjuk fel az n elemű minta alapján meghatározható likelihood- 
függvényt:

a log-likelihood innen már egyszerű (ismét természetes alapú lo
garitmus használva):

Most határozzuk meg a várható értékre vonatkozó becslőfügg- 
vényt:

n

A második derivált értéke beláthatóan negatív, tehát ez maxi
mum; vagyis a normális eloszlású alapsokaság várható értékének
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becslésére alkalmas ML-becslőfüggvény -  a jól ismert -  mintabe
li számtani átlag.

Ugyanilyen elven tekintsük a varianciát! Először egyszerűsítsük a 
log-likelihoodot:

lóg L = n lóg 1  ̂ 1  v .
42Kb

, , n , „ n , , 1 „  / \2= K lo g l- - lo g 2 ^ -- lo g ^ -— SÍXj - ö)

az első tag kézenfekvő 0  volta után képezzük a b szerinti első de
riváltat:

dlog-L ___n | ~a ) „ q

db 2b 2 b2

feltételezve a variancia nem 0  értékét ( b ^ O ) , azonos átalakítá
sok után

b = Z ( x - ~a T

adódik, vagyis a variancia ML-becslőfuggvénye a mintabeli 
variancia. (A második deriváltról most is belátható, hogy negatív, 
vagyis a fenti megoldás maximumhelyet jelöl.)

Összefoglalásként tehát elmondható, hogy az M-típusú becslések a legfon
tosabb alapsokasági jellemzők tekintetében (arány, várható érték, variancia) a 
mintabeli tapasztalati megfelelőt, tehát a mintabeli relatív gyakoriságot, szám
tani átlagot, illetve tapasztalati varianciát határozták meg becslőfüggvényként.

L-típusú becslések

A rendezett mintán alapuló becslési módszerek illusztrálására álljon itt egy 
egyszerű példa!

Meg kívánjuk határozni azon mintabeli értéket, amely a várható érték becs- 
lőfuggvénye lehet. Tételezzük fel, hogy az emelkedő sorrendbe rendezett min
tában ez az elem ay-edik ésy+7-edik mintaelem között helyezkedik el, ezzel —
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könnyen beláthatóan -  az általánosságot nem sértettük. Korábbi jelöléseinket 
alkalmazva91:

i)

Hol lehet a becslőfüggvény? Nyilván az lenne számára a legmegfelelőbb 
hely, ahol a többi értéktől mért távolsága a minimális. Vagyis a

kifejezés minimumát keressük. Az abszolút érték függvény eliminálása ér
dekében írjuk át a fenti kifejezést

^ - ( x (, ) - á ) +  É (x (i)~^) = ~2 *(<)+ É X(i)+J 0 - { « ~ J ) 0
i= l i —j +1 i=1 i —j+ 1

Ha a fenti kifejezés becslőfüggvény szerinti minimumát keressük, a követ
kező összefüggés adódik (mivel a mintaelemeket tartalmazó összegek nem 
tartalmazzák a becslő függvényt, a másik két tagban pedig első fokon szerepel):

2 j  -  n = 0

amiből azonnal következik

j  =
n
2

fivagyis a keresett becslőfüggvény a „két középső” (vagyis az — -edik, vala-

fimint az — + 1  -edik) mintaelem között helyezkedik el; egyszerűbben fogalmaz

va a minta mediánja!

A rendezett mintás becslésekre egyébiránt rendkívül jellemző, hogy valami
lyen kvantilisek (médián, tercilis, stb.), vagy szélsőértékek (minimum, illetve 
maximum) függvényeként határozzák meg a becslőfüggvényt.

91 A  minta rendezettségére azzal utalunk, hogy a mintaelem zárójelbe tett index
szel szerepel.
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M o m en tu m o k  m ó dsze re

A momentumok módszere a korábban tárgyalt LNM, vagy ML módsze
rekkel szemben csak valószínűség-eloszlások paramétereinek meghatározására 
szolgál- Tehát amíg pl. a legkisebb négyzetek módszerének kitüntetett szerepe 
|eSz a regressziószámításban (lásd később), addig a momentumok módszere 
cSak az alapsokasági jellemzőkre vonatkozó becslőfüggvények előállítása során 
használatos. Ebből adódóan az utóbbi évtizedben a módszer kiszorulóban 
van a statisztika eszköztárából, jelen tananyagban is csak röviden említjük.

A módszer lényege, hogy az elméleti eloszlások momentumai és centrális 
momentumai9 2 pontos képlettel felírhatok, ugyanakkor tapasztalati értékeik a 
mintában meghatározhatók. Ennek alapján felírhatok az ún. momentum
egyenletek, melyek megoldásai a becslő függvényeket eredményezik. Formali
zálva a momentumegyenletek a szokásos jelölésekkel:

•■■)=-£*?n i=i

n ,=i

M3 (á l,4 ,- )= -X -K ,3
n ,=i

Vegyük pl. a szokásos normális eloszlást, ahol a sűrűségfüggvény 
/(*•;//; cr2) alakú. Ekkor az első két momentumegyenlet

=k-n

M2 =- Z X .2 = ^ 2 + ^ 2n

amiből

92 Elsőrendű momentum a számtani átlag, másodrendű centrális momentum a 
variancia; lásd előbb.
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n

vagyis a szokásos becslőfüggvények adódnak.

Összefoglalásként elmondható, hogy a becslési módszerek az alapvető jel
lemzők tekintetében nem vezettek meglepő eredményekre, a szokásos minta
beli jellemzők szerepelnek becslőfüggvényként. Ugyanakkor a becslőfüggvé- 
nyek minőségének vizsgálata igényli azok tulajdonságainak pontos definiálását.

10.1.2 A becslőfüggvény tulajdonságai

Az előző fejezetben bemutatott becslési módszerek segítségével -1  átírattuk 
— különböző becslőfüggvényeket nyerhetünk, ugyanazon alapsokasági jellem
ző becslésére. (Ilyen eset volt az alapsokasági várható érték esetén a mintabeli 
számtani átlag, illetve a minta mediánjának becslőfüggvényként történő szere
peltetése.)

Ahhoz, hogy választani tudjunk a különböző becslőfüggvények között, 
szükség van olyan kritériumok meghatározására, amelyek összemérhetővé 
teszik a becslőfüggvények jóságát. A matematikai statisztikai irodalom általá
ban a becslőfüggvények alábbi tulajdonságait vizsgálja:

* torzítatíanság, illetve — általában végtelen sokaságra vonatkozó 
becslés esetén -  aszimptotikus torzítatlanság;

B hatásosság .̂
* konzisztencia;
a robusztusság;
B elégségesség.

A fenti tulajdonságok mintegy esszenciájaként kereshetjük az ún. BLUE 
(Best Linear Unbiased Estimator), vagyis a legjobb lineáris torzítatlan becs- 
lőfüggvényt is. A következőkben ezen tulajdonságokat mutatjuk be.

Torzítatlannak nevezzük a becslófüggvénytr ha

E ( é )  = 0

vagyis, ha a becslőfüggvény várható értéke egyenlő.a becsülni..kívánt_jel- 
lemzővel. Nagyon fontos, hogy megértsük a tulajdonságok ismertetésének 
szemléletét! A becslőfüggvények, mint korábban többször taglaltuk, maguk is 
valószínűségi változók, vagyis meghatározható a valószínűség-eloszlásuk,
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ebből adódóan felírható várható értékük és varianciájuk. A becslőfüggvények 
tulajdonságai ezen elméleti eloszlás-tulajdonságokhoz köthetők.

Vegyük a már említett példát, a 10 osztályzatból vett 2 elemű 
mintákról! Az eredeti (példánkban alapsokaságként értelmezett) 
jegyek a következők: 2;3;3;3;4;4;5;5;5;5. Ezek számtani átlaga 3,9.
Az előzőekben kiderült, hogy akár az LNM- , akár az ML- 
módszer a várható érték becslésére a mintabeli számtani átlagot 
javasolja becslőfüggvényként; így az előző számcsoport 3,9-es át
laga azonosítható várható értékként is.

Tekintsük az összes elképzelhető mintát:

Minta Előfordulás Mintabeli 
számtani átlag

(2;3) 3 2,5
(2;4) 2 3,0
(2;5) 4 3,5
(3;3) 3 3,0
(3;4) 6 3,5
(3;5) 12 4,0
(4;4) 1 4,0
(4;5) 8 4,5

6 5,0

Az összes létező átlag várható értéke, illetve jelen esetben -  mi
vel véges számú mintáról van szó -  átlaga

3X2,5+ 2x3,0 + 4x3,5 +3x3,0 + .. . + 8X4,5+6x5,0 g
45

vagyis megegyezik a becsülni kívánt jellemző (most spéciéi is
mert) tényleges értékével!

A fenti példa inkább csak illusztrálta, semmint bizonyította, hogy a minta
beli számtani átlag torzítatlan becslőfüggvénye az alapsokasági várható érték
nek; ugyanakkor (9.13.) levezetés egyértelműen igazolja a megállapítást.

Aszimptotikusan torzítatlannak nevezünk egy becslőfuggvényt, ha

í lim e ( ű) = 0
/7--+00 \ /
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vagyis, amennyiben a becslőfüggvény várható értéke határértékében meg. 
egyezik a becsülni kívánt jellemzővel. A mintanagyság növelésével a torzítás 
csökkenthető.

A torzítatlanság olyan tulajdonság, amely alapján megfelelőnek tudunk 
ítélni egy becslő függvényt, ám nem tudunk dönteni két függvény között. Ezen 
döntésünket segíti a hatásosság tulajdonságának definiálása.

Hatásosabbnak nevezzük az első becslőfüggvényt a másodiknál, amennyi
ben igaz, hogy ,----- - - .... ........

Var[e^<Var[e^\

A hatásosság ezen értelmezése az ún. relatív hatásosság. (Két becslőfügg- 
vény közül melyik a relatív jobb.) Mód nyílik az abszolút hatásosság fogalmá
nak bevezetésére is, az ún. Cramer-Rao egyenlőtlenség alapján (lásd pl, 
VINCZE [1975]) abszolút hatásosnak nevezzük a becslő függvényt, ha 
varianciája az ,______ ____ _______________

Var ( * ) * - (  32d2log L(x,&)
~¥3 . j -

egyenlőtlenséget egyenlőség formájában teljesíti. Ez azt jelenti, hogy ab
szolút hatásos (efficiens) becslőfüggvény létezhet több is, ám az információs 
kritérium által meghatározottnál kisebb varianciájú nem.

Az előző két tulajdonság „kombinációja” a -  végtelen alapsokaság ebből 
következően akár végtelen elemszámú minták esetén értelmezett 
tencia kritériuma. Konzisztensnek nevezünk egv becslófüggvényt. ha torzítat- 
Tan (de legalább aszimptotikusan torzítadan), és varianciája a minta-elemszám 
növelésével a nulláhozjart

A következő ábrák megpróbálják „vizualizálni” a korábban bemutatott kri
tériumokat. Valamennyi ábrán a mintanagyság függvényében mutatjuk a kü
lönböző méretű minták által becsült értékeket:
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10-1. ábra: Torzított becslőfiiggvény

Látható, hogy a bee slő függvény értékeinek centrális tendenciája nem esik 
egybe a becsülni kívánt jellemzővel.

10-2. ábra: Torzítatlan, de nem konzisztens becslőfiiggvény

A becslőfiiggvény torzítatlannak tűnik, hiszen várható értéke a becsülni kí
vánt jellemző körül mozog, ám hiába növeljük a mintanagyságot'(x tengely), 
varianciája nem csökken, vagyis becsülünk fölé is alá is, az ingadozás állandó.
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10-3. ábra: Konzisztens becslőiuggvény

Az utolsó ábrán látható, hogy a becslő függvény-értékek nemcsak várható 
értékükben egyeznek meg a becsülni kívánt jellemzővel, de a becsülni kívánt 
jellemző körüli ingadozásuk is csökken a mintanagyság növelésével párhuza
mosan, ez konzisztens becslőfüggvény.

Az utolsó két említett tulajdonság, a robusztusság, illetve az elégséges
ség viszonylag nehezen szemléltethető. Robusztusnak nevezünk egy becslő- 
függvényt, ha nem érzékeny a kiinduló feltevések nem teljesülésére, így példá
ul a mintabeli médián robusztusabb becslőfüggvény, mint a mintabeli számta
ni átlag, hiszen utóbbi értéke egy-egy kiugró érték következtében erősen inga
dozik.

Az elégségesség szabatos definíciója szerint a becslőfüggvény elégséges, ha 
sűrűségfüggvénye nem függ attól a jellemzőtől, amire statisztikát kívánunk 
készíteni. Ennél plauzibilisebb kifejtés, ha azt mondjuk: az elégségesség azt 
jelenti, hogy a becslőfüggvény minden lehetséges mintainformációt már fel
használt.

A korábban bemutatott becslő függvények legfontosabb tulajdonságait az 
alábbi táblázatban foglaltuk össze:
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10-1. tábla: A leggyakoribb becslőfiiggvények legfontosabb tulajdonságai

Becsülni 
kívánt jel

lemző
Becslőfüggvény* Torzítatlanság H atásosság

Konzisz
tencia

Várható érték számtani átlag abszolút igen
médián igen** átlagnál kevésbé nem

Variancia
tapasztalati
variancia

csak aszimpto
tikusan - igen

Arány relatív gyakoriság _____ ________ abszolút ___
* mintabe i jellemzők
** szimmetrikus sokaság esetén

A következőkben a konkrét becslési feladatokkal, a gyakorló statisztikus 
munkájával foglalkozunk.

10.2 A becslés gyakorlati lépései a FAE mintás várhatóérték
becslés példáján

Az előző alfejezetben láthattuk, hogy a becslés 6  lépéséből a mintavétel egy 
más megfontoláson alapuló gyakorlati tevékenység, a következtetés végrehaj
tója inkább csak a mintavétel tervezése során vesz részt ebben a folyamatban, 
egyébként számára a minta egy adottság. A 2. és 3. lépés (becslőfüggvény 
konstruálása, illetve megítélése) elméleti jellegű feladat, az ilyen, vagy ehhez 
hasonló tananyagok tárgyalják, ám a konkrét feladatok megválaszolásához 
újból nem kell a levezetéseket megtenni. Ebből következően a gyakorlati 
munka az alábbi három lépést tartalmazza (követjük a korábbi számozást):

4. pontbecslés.
5. standard, hiba meghatározás...
6 . intervallum-becslés

Vizsgáljuk meg, egyelőre csak elméletben, hogy mit jelentenek a fenti lépé
sek!

Alpöntbecslés a statisztikai becslések azon része, amikor egy konkrét ér
téket E ^ i ink~mé^iatáro2 ni a. b,ecj!^nit,ldyágit, jgflem2 Ő_tozelítésére. Több
ször említettük már, hogy a becslőfuggvényt a pontbecslés céljára”hozzuk 
létre, így -  leegyszerűsítve -  a pontbecslés nem más, mint a konkrét minta
elemek behelyettesítése a becslőfüggvénybe.

Vegyük ismét a példát a TO-ról! Az ügyintéző kiválasztott 2 ér
demjegyet, pl. (3;5). Ha például a hallgató indexében előforduló 
jeles osztályzatok arányát kívánja meghatározni, akkor pontbecs
lése
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lesz, vagyis azt fogjuk ■állítani, hogy a hallgató jegyeinek fele jeles.

Legyen a megválaszolandó kérdés -  mint az eddigiekben -  a 
hallgató jegyeinek átlaga, ekkor a pontbecslés

-------------------^ =2 ü = ! ± K 4,on 2./y-Si \ / Jjj _ . _
Kíváncsi lehet az ügyintéző a hallgató teljesítményének ingado
zására (illetve ennek ellentettjeként a stabilságára), ekkor szórást 
kíván becsülni. Kihasználva, hogy a szórás a variancia négyzet-

arM S ’öke

n 2

vagyis a jegyek becsült szórása 1. (Figyelem, csak azért azonos a 
varianciával, mert — véletlenül — 1 !)

A pontbecslés előzetes tájékozódásra alkalmas, de érezzük, hogy nem lehet 
a végső megoldás. Ha a matematikai tulajdonságokkal nem is foglalkozunk, 
gondoljunk bele, hogy milyen megfontolások szólnak az ellen, hogy ne álljunk 
itt meg a feladat megválaszolásában:

a nyilvánvalóan érezzük, hogy „akár másképp is alakulhatott vol- 
.. na”, és ezzel nem kezdtünk semmit (bizonytalanság);

■ a konkrét probléma esetén elméletileg is könnyen belátható, hogy 
2 elemű mintából, vagyis 2 jegy átlagából csak .,0 vagy .,5 típusú 
ádagot kaphatunk, miközben a tényleges -  most egyébként ismert 
— keresett alapsokasági átlag 3,9; vagyis semmiképpen sem talál
hatjuk el a keresett értéket;

B úgy érezhetjük, hogy az így nyert eredmény lehet, hogy a legvaló
színűbb (a torzítatlanságból adódóan!), de mégis csak kis valószí
nűséggel bír: ha csak abból indulunk ki, hogy 1 0  jegyből 1 és 5  

közötti skálán mérünk, akkor az 1,0; 1,1; ...; 5,0 lehetséges kime
netek száma 41, ebből mi csak egyet találtunk meg.

Összegezve „polémiánkat” kimondhatjuk, hogy a pontbecslés eredménye, 
noha az adott minta ismeretében a legvalószínűbb becsült érték, de csak kis 
valószínűséggel esik egybe a becsülni kívánt jellemzővel, így a következtetés 
végeredményét nem képezheti.

322



ALAPSOKASÁGI JELLEMZŐK BECSLÉSE

Azon probléma feloldása érdekében, miszerint bizonyos esetekben (lásd a 
példát) „nem is lehet” olyan értéket kapni a becslés eredményeként, mint_a 
becsülni kívánt jellemző; vezessük be a standard hiba fogalmát. Standard 
hibának nevezzük a bécslőfüggvény szórását, amely -  kihasználva, hogy a 
bécslőfüggvény valószínűségi változó -  mindig létezik-A standard,hiba_a„yé- 
Ipflen hiba átlagos nagysága, annak általánosan alkalmazott mérőszáma, kép
letben. r

3 ~  6'’- ííL.
Sa= J E

f r
0 - E ( é )

L S  _  Tt
/ Ki ( 1 0 .8 .) yz'Sr

w  \[ \ rO
rtS . n ,  c i — .

Látható, hogy a standard hiba a bécslőfüggvény konkrét értékének és vár
ható értékének (négyzetes) átlagos eltérését mutatja, azaz szórás-típusú muta
tó. Bizonyos -  általánosan alkalmazott -  becslő függvényeknél a standard hibát 
meghatározták, így alakja egy képletgyűjteményből, táblázatból kiolvasható.

A pontbecslés, a standard hiba és a bécslőfüggvény eloszlás-típusának is
merete már lehetővé teszi, hogy ne egy konkrét értéket, hanem értékek soro
zatát, ún. konfidencia intervallumot (megbízhatósági intervallumot) számít
sunk; és ezzel válaszoljunk az alapkérdésre. A konfidencia intervallum megha
tározását intervallum-becslésnek nevezzük, általános képlete:

0 ±A  (10.9.)

amely verbálisán úgy értelmezhető, hogy a pontbecslés köré mindkét

irányba „felveszünk” egy ún. hibahatárt (A), amely az általunk pozitív, illet
ve negatív irányba tolerált maximális pontatlanságot mutatja. Az így keletke
zett intervallumról megmondjuk, hogy milyen valószínűséggel tartalmazza a 
becsülni kívánt jellemzőt._Az intervallum-becslés általános képlete tehát93:

t » i ' ■ - O.P r{$-A < #< <? + A] = 1 -

w  f.p. S3ü5r5n v5á ju  •*-*

a (10.10.)

m : .
n

Az általános alakból tehát a következők olvasandók ki:

a becslés végeredménye nem egy konkrét érték, hanem egy inter
vallum;

93 Tananyagunkban csak a szimmetrikus intervallumokkal foglalkozunk, természe
tesen nem csak ilyen van, ám ezek tárgyalása most meghaladja kereteinket. Az érdek
lődőknek ajánljuk pl. LÉNÁRT-RAPPAI [2001] tanulmányát.
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0 a becslés végeredménye nem teljesen bizonyos, nem 1 0 0 %.Og 
csak ehhez közelítő megbízhatóságú (ezért jelöljük ilyen „komp' 
lemented’ elven, vagyis 1 -űr azt hivatott reprezentálni, hogy ab, 
csony űr érték választásával törekszünk a bizonytalanság csökken
tésére).

Az intervallum-becslés „jóságának” megítélése így nem egyszerű feladat 
azt általában — mirnkoráhbammár-említettük— két kritériummal vizsgáljuk:

El \ a becslés megbízhatósága . valamint
® ja becslés pontossága (A) ._

Értelemszerűen annál megbízhatóbb a becslés, minél nagyobb valószínű
séggel tartalmazza a becsülni kívánt jellemzőt az intervallum; ugyanakkor a 
becslés annál pontosabb, minél szűkebb az intervallum, vagyis minél alacso
nyabb a hibahatár.

A fenti lépések elvileg minden becslési feladat esetén ugyanúgy végzendők, 
a különbséget az eredményezi, hogy a vizsgálandó probléma éppen milyen 
becslőfüggvénnyel rendelkezik, és a mintavétel módja, valamint néhány egyéb 
körülmény miatt a becslőfüggvény éppen milyen tulajdonságokkal rendelke
zik. t.

Ebben az alfejezetben — egy inkább elméletinek számító, ám jól követhető 
példa alapján -  végigvesszük a becslés gyakorlati lépéseit, áttekintjük az egyes 
„beavatkozások” hatásait. Az említett elméleti példa a végtelen nagy, normális 
eloszlású alapsokaságból vett, független azonos eloszlású (FAE) minta alapján 
végzett, várható érték becslés lesz.

Foglaljuk össze, hogy mit tudunk erről a feladatról! Az előzőek alapján ki- 
jelendietjük, hogy

" a mintavétel módja (FAE) garantálja, hogy a mintaelemek eloszlá
sa megegyezik az alapsokaság! eloszlással;

0 a valószínűségelméleti ismereteink alapján elmondhatjuk, hogy a 
mintaelemek összegzésével, valamint konstanssal történő osztás
sal keletkező mintabeli jellemzők (pl. a mintabeli számtani átlag) is 
normális eloszlást követnek;
a várható érték becslése során alkalmazandó mintabeli számtani 
ádag -  korábban már említett -  BLUE becslőfüggvénye;
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s az (9.13.) képlet alapján tudjuk, hogy -  az előző alfejezetben ta
nult szóhasználattal -  a mintabeli számtani átlag torzítatlan becs- 
lőfiiggvény, vagyis a mintabeli számtani átlag, mint valószínűségi 
változó, várható értéke az alapsokasági várható érték94;

° a (9.14.) képlet szerint a mintaátlag varianciája meghatározható.

Foglaljuk össze a fenti „tudást”, valamilyen formalizált módon:

x ~ N f  c r '  
M',—

V . ”...
ahol a jelölések a szokásosak, tehát 

x  a mintabeli számtani ádag95; 
f i  az alapsokaság várható értéke;
tr2 az alapsokasági variancia; 
n a minta-elemszám.

(10.11.)

A nehézkesen kezelhető, sok lehetséges paraméter-párral rendelkező nor
mális eloszlású valószínűségi változó a következő módon hozható standard 
alakra, amely jelentősen megkönnyíti a gyakorlati munkát:

z =^t 4 ~ n ( o-,i ) = s n
(10.12.)

Intervallum-becslési feladatunk ezután, az alábbi valószínűségi egyenlet 
megoldása: A

vt{éaki< o< éfU}}= i-°c

A fenti egyenlet verbálisán annyit jelent, hogy keressük azt az intervallu
mot, amelybe a várható érték előre adott valószínűséggel beleesik. Könnyen 
belátható, hogy egy előre adott intervallumba esés valószínűségének megálla
pítása akkor határozható meg, ha ismerjük, hogy a vizsgált valószínűségi vál
tozó milyen konkrét eloszlással bír. (Emlékezzünk vissza, a standard normális

94 A  legtöbb félreértést -  a magyar statisztikai nyelv átfedő szóhasználata miatt -  
ez a kijelentés okozza. Tehát különítsük el világosan az alapsokasági várható értéket 
(j i ), amely az alapsokaság esetében egy konkrét számadat („a töltósúly várható értéke 
1000 g”); a várható érték képzéstől, mint formulától (E(.))\

95 A  továbbiakban szinonimaként kezeljük a mintabeli számtani átlag, illetve a 
mintaátlag kifejezéseket; tehát nem foglalkozunk más mintabeli számított középérté
kekkel.
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eloszlású valószínűségi változó esetében tudjuk, Hogy pl. 95%-os valószínű, 
séggel a -1,96 és +1,96 közötti intervallumban található.)

A (10.12.) képletből tudjuk, hogy egy, mind a becsülni kívánt jellemzőt 
(várható érték), mind a mintabeli jellemzőt (mintaátlag) tartalmazó, valószínű
ségi változó standard normális eloszlást követ, tehát a feladat az alábbi, szim
metrikus intervallumba esés valószínűségére vezethető vissza:

Pr> Zi-% < • = 1 - a

A fenti feladat megoldásához szükségünk van a standard normális eloszlá
sú valószínűségi változó nevezetes kvantiliseire is. Kihasználva, hogy a stan
dard normális eloszlás 0 -ra szimmetrikus, ezért:

Pr< i - ű f
cr

Rendezzük át a fenti egyenletet!

PT ^ V T < X _ / / < ^ V  7 = 1 ' “

Prj ----- Kv >+// > + x  í = 1 —ÖT

ez utóbbi formula a szokásos szemléletbe átírva:

(10.13.)

ami már megfelel a korábban bevezetett, becslőfüggvény köré rendezett 
szimmetrikus hibahatár szemléletnek.
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Ismeretes, hogy az izzólámpák esetén a szabvány azt írja elő, a 
gyártott izzók élettartamának szórása nem lehet több 1 0  óránál 
(a varianciája 1 0 0 ).

FAE-nek tekinthető, 400 elemű mintát veszünk, melyben meg
határozzuk a mintaelemek (mintába került izzók) élettartamát. A 
400 izzó átlagpsan 745 órán keresztül égett. Határozzuk meg 
95,5%-os megbízhatósággal az izzólámpák élettartamának várha
tó értékét!

A korábbiakból ismeretes, hogy

Vt\x ~Z%V < ^ <X + Z%J—  \ = i - a

vagyis

Pr 745 -  2 /—  < f i  < 745 + 2 —
[ V 400 V 400 I

Pr{744 <M< 746} = 0,955

= 0,955

A tanultak alapján tehát kijelenthetjük: 95,5%-os megbízhatóság
gal állítható, hogy az izzólámpák élettartamának várható értéke 
legalább 744, legfeljebb 746 óra.

Két rövid megjegyzést fűzünk a példához:
1. A fenti, normális eloszlás esetén alkalmazott, 95,5%-os meg

bízhatóságú intervallumot célzó eljárást „két szigma szabály
nak” nevezzük, utalva arra, hogy a standard hibát kétszer kell 
felmérni a mintaátlag mindkét oldalára, így kapjuk a keresett 
intervallumot.

2. Az intervallum értelmezése (,,95,5%-os megbízhatósággal ál
líthatjuk, hogy legalább..., legfeljebb...”) szabatosan úgy is 
megtehető, ha azt mondjuk: nagyon sokszor, (például ezer
szer) azonos körülmények között megismételve a mintavé
telt, a mintából származó pontbecslés (várhatóan 955-ször) 
beleesik az általunk meghatározott intervallumba. (Ennek bi
zonyításával nem foglalkozunk, lásd HAJDÚ et ah [1994— 
95].)

Láthattuk, hogy a statisztikai becslés végeredményét jelentő intervallum
becslés tulajdonképpen egy mechanikusan végrehajtható eljárás, amelyhez 
szükségünk van a konkrét problémához tartozó becslő függvényre, annak
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szórására (a standard hiba) és valószínűség-eloszlásának ismeretére. Az elmé
leti esetnek számító FAE minta esetén a leggyakrabban használandó becslé
sekre vonatkozó jellemzőket tartalmazza a 1 0 -2 . tábla:

10-2. tábla: A legfontosabb alapsokasági jellemzők FAE becslőfiiggvényei,
'Lq L< y t O “L-feiö OöStŐÖ—illetve azok tulajdonságai —

Alapsokasági
jellemző

Torzítatlan becslőfiiggvény
képlete

(pontbecslés)
szórása

(standard hiba) eloszlása

Várható érték
(a ) n

1 E K  - V
V i i - 1

s*~ Tn
x ~ n {m, 4 )

Variancia

(« * ) // “ 1
Í2 (T4

S'2 ~ \ n - 1
s2 ~

Arány
(P)

II II
SS

 
| 

S
í-

Ip ( i - p )
ii ‘

p ~ N ( P , s 2p)

Láthattuk, hogy az alapsokasági variancia becslésére nem a mintabeli ta
pasztalati varianciát, hanem — a torzítatlanság érdekében — annak korrigált 
változatát használjuk. (A bizonyítást lásd a 9.2.4 fejezetben!)

10.3 A minta nagyságának meghatározása

A becslőfüggvények meghatározása, illetve tulajdonságaik feltárása lehető
vé teszi az intervallum-becslést, feltéve, ha rendelkezünk konkrét mintaele
mekkel. Korábban már jeleztük, hogy a mintavétel általában a gyakorlati sta
tisztikai munka része, így a statisztika módszertanának vizsgálója akár kívül is 
maradhat e problémakörön. Ugyanakkor egy kérdés nem kerülhető meg, 
mégpedig foglalkoznunk kell a minta nagyságával, vagyis annak meghatározá
sával, hogy hány elemű mintát kell vennünk egy probléma megoldása során.

A kérdésre adott válasz akár egyszerű is lehetne, hiszen a mintavétel szük
ségességének indoklása során azzal érveltünk, hogy a mintavétel költséges, 
időigényes, sokszor megsérül a termék stb., vagyis minden amellett szól, hogy 
minél kisebb mintát vegyünk. De vajon valójában is így van-e?

Az előző pontban megállapítottuk, hogy a statisztikai becslést két dolog 
minősíti:

0 egyrészt a megbízhatósága, formalizálva legyen 1 -  a  minél na
gyobb;

328



Alapsokasági jellemzők becslése

■ másrészt a pontossága, vagyis a hibahatár (A) legyen minél ki
sebb.

Tekintsük ismét a (10.13.) egyenletet

Láthatjuk, hogy a megbízhatóság növelése az egyenlet bal oldalán egyetlen 
dolgot befolyásol, mégpedig a standard normális eloszlásból származó 
kvantilis96 nagyságát. Amennyiben 1 — CC növekszik, ebből következően CC 

csökken, ami maga után vonja (lásd a 1. fejezetet) növekedését. Ez utób

bi viszont nem jelent mást, mint -  minden más körülményt (tehát pl. a minta- 
elemszámot is) változatlannak feltételezve -  a hibahatár növekedését, vagyis a 
pontosság csökkenését. Tehát elmondható, hogy a becslés pontossága (hiba
határral fordítottan arányos) és megbízhatósága adott mintanagyság esetén 
csak egymás rovására javítható.

Vegyük észre ugyanakkor azt is, hogy az előző mondatban kritériumként 
szerepelt a mintanagyság változatlansága. Vizsgáljuk meg, hogyan viselkedik a 
mintanagyság változtatására a becslés pontossága! Amennyiben n növekszik, 
úgy a standard hiba (ismét csak FAE mintát, és várható érték becslést feltéte
lezve) csökken, hiszen

a

vagyis a mintanagyság gyöke a nevezőben szerepel. így tehát elmondható, 
hogy a mintanagyság és a pontosság között pozitív kapcsolat mutatható ki, 
vagyis az egyébként azonos feltételekkel vett minták közül a nagyobb elem
számúból pontosabb becslés adható.

Az a tény, hogy a pontosság és megbízhatóság azonos nagyságú mintában 
csak egymás rovására javítható, nagyobb mintában viszont akár párhuzamosan 
is fokozható, azt eredményezi, hogy célszerű foglalkoznunk a mintanagyság 
megállapításának kérdéskörével.

Az alábbiakban csak néhány, a FAE mintára vonatkozó, alapösszefüggést 
mutatunk be; az érdeklődő Olvasó kitűnő összefoglalót olvashat KISH [1987],

96 Az eloszlás megfelelő kvantilisét a továbbiakban, általánosan kritikus értéknek 
nevezzük.
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vagy HUNYADI [2000] munkáiban. Tekintsük a hibahat; ír már ismert felírá
sát

A =Zu_se

ami a várható érték becslése esetén-

<T -S>
^ i T n

aránybecslés esetén

P Í Í - p )

formájú.

Rendezzük át az egyenleteket, várható érték becslés esetén

/ 2  

AV V
(10.14.)

aránybecslés esetén

ta) M l ~p )  „ = — - — (10.15.)

A várható érték becslés esetén alkalmazandó (10.14.) egyenlet inkább el
méleti jelentőségű, hiszen viszonylag ritka azon eset, amikor a jobboldalon 
álló jellemzőkre vonatkozóan rendelkezünk információval. Az aránybecslés 
esetében a mintanagyság (10.15.) alapján történő meghatározása gyakorlatilag 
mindennapos használatban van.

Használjuk ki az ismert tényt, hogy p { l - p )  maximuma p  = 0 , 5  esetén
van, akkor a maximum értéke 0,25. A „legrosszabb” esetet (10.15.)-be helyet
tesítve, alkalmazva az általánosan szokásos „két szigma szabályt”

71 —
22 X0,25 

A2 A2
(10.16.)

adódik, ami nagyon egyszerűen alkalmazható, hiszen azt mondja ki: ha van 
valamilyen elvárásunk az eldöntendő kérdések esetén adható hiba felső határá-
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r3j akkor ebből, valamint (lO.ló.)-ból meghatározható a felméréshez szüksé
ges minimális minta-elemszám.

Nézzük az alábbi példátl

Egy közvélemény-kutató cég meg kívánja becsülni a pártok tá
mogatottságát. Az egyszerűség kedvéért a kérdést úgy teszi fel:
„Ha holnap lennének a választások, Ön a kormánypártokra sza- 
vazna-e?”

Az „igen” válasz a kormány támogatottságát, a „nem” válasz a 
kormány elutasítását jelenti. Amennyiben legfeljebb (maximum) 
±3%-os (értsd százalékpontos) hibahatárral kívánjuk megvála
szolni a kérdést, és megelégszünk a 95,5%-os megbízhatósággal, 
mekkora mintát kell vennünk?

Alkalmazzuk a (10.16.) képletet

1

A <0,03 
« > 1 1 1 1

Vagyis több mint 1000 elemű mintára lenne szükség.

(Vegyük észre, hogy a hibahatár négyzete és a mintanagyság kö
zött van fordított arány, így a szükséges minta-elemszám vi
szonylag drasztikusan reagál a hibahatár csökkentésére.)

Természetesen a feladat „visszafelé” is számításokra csábít: néz
zük meg hogy a hazánkban működő, politikai szimpátiákat 
szondázó közvélemény-kutatóknál bevett, mintegy 400 elemű 
minta alapján mit lehet várni!

1 i  (  i  \2
400 = —r  —> A2 =-----= —  —>A = 0,05

A2 400 \20)

vagyis az általánosan alkalmazott metódus mellett a kormány
pártra szavazók aránya mintegy +5%-pontos pontossággal be
csülhető.
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10.4 Becslés egyszerű véletlen (EV) mintából

Korábban láthattuk, hogy az egyszerű véletlen (EV) minta a leggyak
rabban hivatkozott, a következtetéses statisztikában használatos mintafajta. 
EV minta altkor keletkezik, ha az egyes alapsokaság! elemekhez a priori azo
nos kiválasztási valószínűséget rendelünk, és visszatevés nélkül veszünk min
tát. Az így keletkező minta legfontosabb jellemzőit foglaltuk össze az alábbi 
táblában:

10-3. tábla: A z  EV minta jellemzői

jellemző Érték

Különböző minták száma
rN'

{ n )

1 Egy egyed mintába kerülésének valószínűsége n
N

Elsőként a mintába kerülés valószínűsége i
N

Másodikként a mintába kerülés valószínűsége 1 w N  - 1  1 

N - l '  N ~ N

Kiválasztási arány 11
N

A fenti jellemzők ismeretében a mintavétel tervezése, majd lebonyolítása 
már megoldható.

Az egyszerű véletlen mintavétel esetén a statisztikai becslések lebonyolítá
sának lépései gyakorlatilag megegyeznek a korábban látottakkal. Könnyen 
belátható, hogy -  főképpen nagy elemszámú, esetleg végtelen alapsokaság, 
illetve kis kiválasztási arány mellett -  azon módosulás, amit az a tény okoz, 
hogy a mintaelemek nem egymástól függetlenül kerülnek a mintába, minimális 
változást eredményez a becslések során.

A FAE mintához képest két apró változással kell számolnunk az EV min
tából történő becslés esetén:

a használni kell az ún. korrekciós tényezőt;
a standard normális eloszlás helyett a Student-féle t-eloszlásból kell 

származtatnunk a kritikus értékeket.
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Az EV minta esetében nem fordulhat elő azon eset, hogy egy egyedet 
többször is kiválasztunk, vagyis az információ -  ilyen problémából adódó -  
elvesztése kizárt. Belátható97, hogy az említett információtöbblet megjelenése 
egy7 helyütt befolyásolja a becslésünket: a standard hiba értékét némiképp mó
dosítja. Egyszerű véletlen mintavétel esetén ugyanis a korábban meghatározott 
becslőfüggvény szórások egy ún. véges szorzóval bővülnek, és az alábbiak 
szerint alakulnak:

10-4. tábla: Standard hibák az EY mintákból történő becslés esetén

Várható érték (ju)
N

Variancia (<T2 )
2 cr4

í - i W h í i - A l
N  V U  N J

Arány ( ? ) P ( l - P )
1  = J p ( l - p ) í - ——]

N  V U  N JS f ~ i  n V

A véges szorzóról vegyük észre az alábbi -  rendkívül fontos -  tulajdonsá
gokat:

1 . a véges szorzó értéke a mintanagyság növekedésével (a kivá
lasztási arány növekedésével) csökken, ezért nagyobb minta 
esetén — mint már korábban is láttuk — tovább csökken a 
standard hiba;

2 . a véges szorzó értéke 0  és 1 között található, a két elméleti 
szélsőérték a teljes alapsokaság kiválasztása esetén (Ekkor a 
standard hiba 0 -vá válik, vagyis nem hibázunk a következte
tés során, mivel leíró statisztikai módszerrel dolgozunk!); il
letve a kiválasztási arány 0 -val való egyezősége (például a 
végtelen alapsokaságból történő kiválasztás) esetén áll elő.

Az egyszerű véletlen mintából -  a fentiekből következően -  ugyanazon 
mintanagyság és megbízhatósági szint mellett pontosabb becslést tudunk vég
rehajtani, ez -  mint láttuk -  a kisebb információveszteség következménye. így 
az előző alfejezetben taglalt mintanagyság meghatározás is kismértékben mó
dosul, ám ennek jelentősége inkább elméleti.

A második elméleti jellegű különbség a következő: a független azonos el
oszlású minta esetén a kiválasztás módja garantálta, hogy a mintaelemek, és 
így a mintaátlag eloszlása megegyezzen az alapsokasági eloszlással. Ebből

97 Bizonyítást lásd pl. HUNYADI-VITA [2002],
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adódóan a normális eloszlásból származó minta átlaga normális eloszlást kö
vetett.

Az egyszerű véletlen mintavétel során, mint láttuk, a mintabeli eloszlás 
kismértékben eltér az alapsokaság eloszlásától. Ez annyit jelent, hogy a minta
átlag eloszlása már nem biztos, hogy normális, ezért megkülönböztetünk két 
esetet:

0 nagyminta esetén (az elemszámot általában 1 0 0  vagy annál na
gyobb értékben szoktuk megadni98), a központi határeloszlás tétel 
okán, feltételezhető a mintaátlag normális eloszlása, így az EV 
mintán alapuló becslés esetén is alkalmazható a férték mint kriti
kus érték;

0 kisminta esetén, az EV mintából történő becslések kritikus érté
keként a Student-féle t-eloszlásból származó értékeket használják.

Könnyen belátható, hogy a Student-féle t-eloszlás sűrűségfüggvénye a sza
badságfok növekedésével „belesimul” a standard normális eloszlásba, így a 
fenti (nagyminta versus kisminta) megkülönböztetés elméleti jelentőségű. A 
gyakorlatban minden esetben használhatjuk a kritikus érték meghatározásához 
az n — \ szabadságfokú t-elos^lást. Ebből adódóan az EV minta esetén alkal
mazható intervallum-becslés általános alakja:

-  - M ö  ^ d < 6  + n_,tal2s -g} = 1 - ÖT (10.17.)

Az általános alak a gyakorlat során könnyen alkalmazható.

Illusztráljuk egy sok kérdést tartalmazó, ám alapesetnek számító 
példával az EV mintás becsléseketl Egy áruházban az adott na
pon 2 000 vásárló fordult meg. A vásárlók közül egyszerű vélet
len módszerrel kiválasztottak 50-et, feljegyezték nemüket, és 
megkérdezték tőlük mennyit költöttek.

Az 50 megkérdezett vásárlóból 35 volt nő; a vásárlók átlagosan 
2  500 Ft-ot költöttek, 500 Ft-os szórással (az egyszerűség kedvé
ért korrigált szórással).

Becsüljük meg 95%-os megbízhatósági szinten az áruházban vá
sárló nők arányát, az ádagos vásárlás nagyságát, illetve a napi ár
bevételt.

98 A  gyakorlat már a 30 elemű mintát is nagy mintának tekinti.
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A női vásárlók aránya értelemszerűen aránybecslési feladat, va-
gyls

» k 35 „
P = p  = — =— = 0,7

r  n 50

m - p ) ( . i —
N

10 ,7 X 0 ,3 ^ , J L l  =0, 056
50 2 0 0 0 ;

4 9  Ű ) ,  0 2 5 =  2,01
Pr{0,7 -  0,113 < P < 0,7 + 0,113} = 0,95

Vagyis 95%-os megbízhatóságai kijelenthetjük, hogy a vásárlók 
közül legalább 58,7%, legfeljebb 81,3% volt nő.

Az átlagos vásárlás nagyságának becslése:

f i  = 5c = 2500

= J — 1 -
N

5002
1  —

50
2000

= 61
\| 50 

4 9 ^ 0 ,0 2 5  — 2 , 0 1

Pr{2500 -123 <f i<  2500 +123} = 0,95

Vagyis 95%-os valószínűséggel állítható, hogy a vásárlók az adott 
napon átlagosan legalább 2 377 Ft-ot, legfeljebb 2 623 Ft-ot köl
töttek. (Ügyeljünk rá, hogy az átlagra -  várható értékre -  adtunk 
becslést, ez nem azt jelenti, hogy az összes vásárlás nagysága eb
ben az intervallumban szóródik!)

Az összes vásárlás aggregált nagyságának meghatározása az ún. 
értékösszeg-becslés. Ezzel eleddig nem foglalkoztunk, ám az el
járás roppant egyszerű, mind a pontbecslés, mind a standard hi
ba esetén (ebből következően a konfidencia intervallum alsó és 
felső határánál is) a várható érték becsléseredményeinek Fű
szeresét kell kiszámítanunk. Vagyis

Pr {2  000 x ( 2 500 —123) < £  X  < 2 000X ( 2 500 + 123)} = 0,95

95%-os valószínűséggel állíthatjuk, hogy az adott napon legalább 
4 754 ezer Ft, legfeljebb 5 246 ezer Ft volt a forgalom.

Az EV mintából történő becslés a gyakorlati feladatok zömében előkerül, 
így a fejezet végén található gyakorló példákban számos ilyen jellegűt találunk.
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10.5 Különleges becslések

A fejezet utolsó részében azon becsléseket tekintjük át, melyek viszonylag 
gyakran kerülnek elő a tényleges gazdasági problémák megoldása során 
ugyanakkor meglehetősen bonyolult elméleti apparátust igényelnek. A tan
anyagban történő bemutatásuk célja, hogy az Olvasónak legyen fogalma a 
módszerek létezéséről, illetve legfontosabb tulajdonságairól. Nem törekszünk 
az elméleti levezetések teljes körű bemutatására, néhány hivatkozással utalunk 
arra, hol található az elméleti háttér. Valamennyi módszer esetében a rövid 
elméleti áttekintést egy illusztratív példa követi, ezen keresztül kívánjuk az 
eljárást jobban megismertetni.

Az alfejezetben tárgyalt „különleges” becslések, illetve problémák az aláb
biak:

a Két várható érték különbségének becslése 
két független minta, illetve 
párosított minták alapján 

a Hányadosbecslés 
■ Rétegzett mintavétel 
H Független részminták módszere

10.5.1 Két várható érték különbségének becslése

A kétmintás becslések alapgondolata szerint, gyakran előfordul, hogy
0 két különböző sokaságban vizsgáljuk ugyanazon változó (ismérv) 

értékeit; vagy
a ugyanazon sokaságban, ám két különböző időpontban vizsgáljuk 

ugyanazt a változót; illetve
B ugyanabban a sokaságban és időpontban vizsgáljuk két különböző 

ismérv összefüggését.

Akkor, ha nem áll módunkban vagy nem célunk a vizsgálat során vala
mennyi alapsokaságé egyed megfigyelése, hanem részsokaságokból vonunk le 
következtetéseket, valamennyi esetben kétmintás becslésekre támaszkodunk. 
A fenti három esetet a jelölésekben nem különböztetjük meg, mindvégig két 
ismérvről beszélünk, melyeknek mintába került értékeit x, és y t jelöli.

A kétmintás becslések tipikus példája két várható érték különbségének 
becslése. Az eljárásnak két módozata ismert:
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1 . két független minta alapján történő becslésről beszélünk, ha 
két alapsokaságból úgy választunk — akár különböző elem
számú -  mintát, hogy ezek egymástól függetlenül történnek, 
vagyis az egyik egyed bekerülése az első mintába semmilyen 
körülmények között sem befolyásolja a második minta össze
tételét;

2 . párosított mintás becslésről beszélünk, ha az első mintába 
bekerülő egyed maga után vonja, hogy a második alapsokaság 
mely eleme kerüljön a második mintába (vagyis elem-párokat 
választunk ki egyszerre).

Noha a kétmintás becslések esetén mód nyílna egyszerű véletlen mintavé
teltől eltérő mintavételi eljárás használatára is, tananyagunkban csak ezzel az 
esettel számolunk.

A független minták alapján történő, a két várható érték különbségének
közelítő meghatározását célzó különbség-becslés tehát két, egymástól függet
lenül kiválasztott, nx , illetve nY elemű EV mintából történik. Legyen a becs
lési feladat:

8  — fly, — fly

közelítő értékének meghatározása.

Kihasználva azon tényt, hogy a mintaátlagok) BLUE becslő függvénye (i) a 
várható érték(ek)nek, valamint, hogy a két mintavétel egymástól függetlenül 
történt, kézenfekvő, hogy a probléma megoldása során alkalmazható torzítat- 
lan becslőfüggvény:

d = x - j  (10.18.)

a különbség varianciája -  a valószínűségelméletből ismert összefüggés 
alapján -  a varianciák összege(!):

Var[d ) =Vdr(x)  + V a r ( j ) = —̂ -4——
nx nY

ebből adódóan, az EV mintára vonatkozó standard hiba (a véges szorzók 
figyelembe vételével): ,

2 (

\ N.* Z
4- —

v

2 f  \

J

(10.19.)
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Belátható, hogy a becslőfíiggvény nx +nY - 2  szabadságfokú, Student-féle 
t-eloszlást követ.

Két független mintán alapuló, a várható értékek különbségére 
vonatkozó becslés szemléltetésére tekintsük a következő példát!
Egy német taxi-vállalat annak érdekében, hogy el tudja dönteni, 
milyen gépjármű-parkot üzemeltessen, EV módszerrel kiválaszt 
a tulajdonában levő 100 Mercedes gépkocsiból 15 darabot, míg a 
cég 200 Audijából 20 darabot. A mintába került Mercedesek át
lagfogyasztása 9,3 liter/100 km, 1,5 literes (korrigált) szórással; 
az Audik átlagfogyasztása 8 , 6  liter/100 km, a korrigált szórás 2,0 
liter.

Becsülje meg, hogy átlagosan mennyivel fogyasztanak többet a 
Mercedesek, mint az Audik! írjuk fel a fenti adatokat, a szokásos 
jelölésekkel:

nx = 15 a- = 9,3 sx —1,5 
nj  = 2 0  j  = 8 , 6  sy = 2 , 0

A becslés menete:
1 . pontbecslés értékének meghatározása

d = 5?-j  = 9 ,3 - 8 , 6  = 0,7
2 . standard hiba számítás

3. a kritikus érték 33 A 025 = 2,035
4. a konfidencia-intervallum 0,7 ± 1,12

Tehát arra az érdekes megállapításra jutottunk, hogy 95%-os 
megbízhatósággal nem jelenthető ki, a fenti adatok alapján, hogy 
a Mercedesek többet fogyasztanak (az intervallum a -0,42 liter és 
+ 1,82 liter).

A párosított mintán alapuló különbség-becslés sok tekintetben hason
lít az előbbiekben bemutatott eljárásra. Azonos jelölések mellett a becslőfügg- 
vény

(10 .20 .)
n n

a különbség becsült (korrigált) varianciája
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Z U -^ )a
Variad ) = n - í

n n

a becslés standard hibája

(10.21.)

A becslőfüggvény n - 1 szabadságfokú /-eloszlást követ.

Láthatjuk, hogy az eljárás során a kétmintás problémát (két azonos nagysá
gú párosított mintából származó elemek különbsége) visszavezettük egymin- 
tás feladatra, hiszen az adott számú mintabeli különbség átlaga alapján, a kü
lönbségek várható értékét becsültük.

Egy település 3 000 házaspárja esetén meg kívánjuk becsülni, 
hogy a férjek átlagosan mennyivel magasabbak a feleségüknél. 
Egyszerű véletlen mintavétellel kiválasztunk 10 férjet, és a hoz
zájuk tartozó 10 feleséget. (Könnyen belátható, hogy párosított 
mintáról van szó, hiszen a 1 0  férj után nem „akármelyik” 1 0  fe
leséget választjuk, hanem az ő feleségüket. Gondoljunk bele, ha 
nem így járnánk el, elképzelhető lenne -  persze valószínűtlen -  
hogy a 1 0  legmagasabb férj mellé a 1 0  legalacsonyabb feleséget 
választjuk, ami jelentősen torzítaná eredményünket.)

A megfigyelt házaspárok testmagassága a következő (páronként 
felsorolva, előbb a férj magassága, aztán a feleségé, cm-ben):

(182;170) (191;172) (165;158) (175;178) (181;162)
(185;175) (163;164) (175;168) (186;158) (194;182)

Képezzük a házaspárok testmagasságának a különbségeit:
12 19 7 -3 19 10 -1 7 28 12

A fenti különbségek alapján -  egymintás problémaként kezelve a 
kérdést -  a becslés elvégezhető:

d ±A = 11±7
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vagyis 95%-os valószínűséggel állítható, hogy a házaspárok kö
zött a férjek legalább 4, legfeljebb 18 cm-rel magasabbak átlago
san a feleségüknél. (Vegyük észre, hogy a kis minta-elemszám 
következtében milyen tág az intervallum, szinte nem is hordoz 
információt végeredményünk!)

10.5.2 H án yad o sb ec s lé s

A h án yad o sb ecs lé s  a gyakorlati statisztikai munka egyik népszerű eljárá
sa, amellyel az összehasonlítások alapeszközének számító viszonyszámokat 
lehet (EV) mintából becsülni. A hányadosbecslés további jó tulajdonsága, 
hogy erre építve viszonylag jó tulajdonságokkal rendelkező ádag-, illetve ér- 
tékösszeg-becslések is megadhatók. Jelen tananyagnak nem célja a módszer 
részletes tárgyalása, az érdeklődő Olvasó kitűnő áttekintést kaphat HUNYA
DI [2005] tanulmányából.

A hányadosbecslés alapgondolata két egymással összefüggésben álló sta
tisztikai adat egymáshoz viszonyított nagyságának — vagyis egy intenzitási 
viszonyszámnak a — becslése. Vegyük észre, hogy a hányadosbecslés, noha 
bee slő függvénye szintén egy osztással keletkezik, nem azonos az aránybecslés
sel. Míg az aránybecslés esetén egy valószínűségi változó valamely kimenetelét 
(a kedvező előfordulások számát) viszonyítjuk a minta-elemszámhoz (amely 
nem valószínűségi változó), addig a hányadosbecslés esetén két -  egymással 
összefüggésben álló -  valószínűségi változó hányadosát becsüljük.

Az alapprobléma tehát a

hányados becslése. Minden különösebb bizonyítás nélkül közöljük, hogy a 
viszonyszám becslése során alkalmazandó becslőfüggvény

Mx

(10.22.)

a standard hiba négyzete (EV mintát feltételezve)

(10 .23 .)

A becslőfüggvény n - 1  szabadságfokú /-eloszlást követ.
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A mintából számított hányadosról belátható, hogy az alapsokaság! viszony
szám torzított becslőfüggvénye, a torzítást az alábbi képlet illusztrálja:

E( h ) ~H + H Í  ÖV 

«
r ?Y_?2L 

My f lXj

Látható, hogy a becslő függvény torzítottsága annál magasabb, minél ki
sebb a minta, illetve minél gyengébb a kapcsolat a viszonyszámban szereplő 
két ismérv között.

Egy újonnan nyíló bevásárlóközpont, árbevételének megtervezé
se érdekében, egyszerű véletlen módszerrel kiválaszt az üzletei 
közül 30-at, a mintába került üzletekről feljegyzi azok nagyságát 
(m2), valamint a havi bérleti díjat (E Ft). A mintába került egysé
gek átlagos havi bérleti díja 1 200 E Ft, 600 E Ft-os (korrigált) 
szórással, az átlagos alapterület 320 m2, 100 m2-es szórással. 
Amennyiben a bérleti díjat y, az alapterületet x jelöli, akkor a 
mintában egyenlő 7 500 000.

A feljegyzett adatok alapján becsüljük meg 95%-os valószínűségi 
szinten a bevásárlóközpontban alkalmazott átlagos fajlagos bér
leti díjat!

Alkalmazzuk a fenti képleteket:

320
= 3,75

azaz pontbecslésünk szerint az átlagos fajlagos bérleti díj 3 750 
Ft/m2.

A standard hiba számítása (véges szorzóval nem számolunk!)

s2 = Y h i -Ay')2 J L y 2 ~2bY j^ +h2 Z*2 _
( « x ) 2 ( n x ) Z

>i ( ^ +j 2) - 2bYuxT ¥b2n(sl +^ ' )  _ 0 ,l9
(«57) 2

A kritikus érték 29í 0 025 = 2,05.
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Mindebből következően, 95%-os megbízhatósággal állíthatjuk, 
hogy a bevásárlóközpontban legalább 2,35 E Ft/m2 legfeljebb 
5,15 E Ft/m2 a fajlagos bérleti díj átlaga.

A hányadosbecslés kedvező tulajdonsága, hogy segítségével az EV mint; 
bői származó átlag, illetve értékösszeg-becslésnél hatásosabb becslés adható 
következő becslőfiiggvények felhasználásával

átlagbecslés jUY = X x ^  = bX
X

0  értékösszeg-becslés ^  Y = y ' j Xi X

Folytatva az előző példát: amennyiben tudjuk, hogy a bevásárló- 
központban összesen 150 ezer négyzetméter kiadható felület ta
lálható, akkor

Z Yi=t>Zx .
150 000x2,35 4 - 150 000x5,15

vagyis legalább 352,5 millió Ft, legfeljebb 772,5 millió Ft a várha
tó havi összes bérleti díj bevétel, 95%-os megbízhatósági szinten.

10.5.3 Rétegzett mintából történő becslés

A rétegzett mintavétel -  mint a 9.2.2 fejezetben láthattuk -  azon esetek
ben használatos, amikor az alapsokaság heterogén (egyedeinek nagy a szóró
dása), ám egy alkalmasan választott kiegészítő, általában minőségi, vagy terüle
ti ismérvvel homogén csoportokra osztható.

Gondoljunk arra, hogy az egyetemisták havi megélhetési költsé
geit kell megbecsülnünk! „Első ránézésre” a pécsi, nappali tago
zatos egyetemisták havi megélhetési költségei nagyon széles 
spektrumon, mondjuk 5 ezer és 120 ezer Ft között szóródnak.
Ha jobban szemügyre vesszük az alapsokaság terjedelmét, akkor 
látjuk, hogy a legalacsonyabb költséggel rendelkező hallgató pé
csi, szüleivel együtt él, otthon étkezik, és semmilyen módon sem 
vesz részt a család rezsijében; míg a másik „véglet” drága albér
letben lakik, maga tartja el magát, sőt még autót is tart fent.

Kézenfekvő, hogy a heterogén alapsokaság (mondjuk 35 ezer 
hallgató) felmérése rétegzett mintavétellel történjen, az alapsoka
ságot például a lakáskörülmények alapján csoportosíthatjuk. így 
három réteget nyerünk: pécsiek, kollégisták, albérlők.
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Azt a csoportosító ismérvet, aminek alapján az alapsokaság csoportosítását 
elvégezzük, rétegképző ismérvnek nevezzük. A rétegképző ismérv legyen a 
vizsgálandó ismérvvel szoros sztochasztikus kapcsolatban álló jellemző (pl. 
előző példánkban a lakás-típus és megélhetési költség között feltételezhető a 
szoros kapcsolat; ugyanakkor mondjuk a megélhetési költség és a hallgató 
hajszíne között nem!); valamint nagyon fontos, hogy a rétegképző ismérvre 
terjedjen ki az adatgyűjtés. Ez utóbbi félmondat mutatja, hogy noha a réteg
zett mintavétel -  mint később látni fogjuk -  jó becslési tulajdonságokkal ren
delkezik, de végrehajtása bonyolultabb, mint az EV mintavétel, hiszen itt az 
alapsokaság összes elemének felsorolását tartalmazó lajstrom mellett, rendel
keznünk kell minden egyed esetében, a rétegképző (csoportosító) ismérv ki
menetelére vonatkozó információval is. (Tehát -  ismét az előző példára utalva 
-  nem elég a PTE hallgatóinak névsorát ismernünk, hanem szükséges minden 
hallgatóról tudni, hogy milyen körülmények között lakik.)

Az előzőekből következően a mintavétel végrehajtása előtt az alapsokaság 
összetétele ismert, vagyis

N ,
W j =—— ismert V/'

'  N

Az egyes rétegek alapsokasági súlya, valamint a rétegzés mikéntje alapján 
meghatározható, hogy a különböző csoportokból mekkora EV minta kivá
lasztására van szükség.

A rétegzett mintavételnek, a rétegek elemszámának meghatározási módo
zata alapján további alesetei léteznek:

1 . általános eset, amikor a rétegek elemszáma az adott minta- 
nagyságon belül véletlenszerűen alakul;

2 . egyenletes rétegzés, amikor minden alapsokasági rétegből 
azonos elemszámú mintát veszünk, így a teljes minta egyen
lően van felosztva a rétegek között;

3. arányos rétegzés, amikor a mintában a rétegek közötti 
megoszlás megegyezik az alapsokaság összetételével, vagyis

n, Nh
n N

Vy

amiről vegyük észre, hogy egyben

Vy
»j _ n
Nj  ~ N

vagyis azt is jelenti, hogy minden egyes rétegből azonos a ki- 
választási arány;
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4. optimális rétegzés, amelynek során a minta összetételét úgy 
határozzuk meg, hogy ne csak az alapsokaság összetételét ve
gye figyelembe, hanem egy kitüntetett optimalizálási tényezőt 
is (pl. a lekérdezés költségét). Az egyes rétegekből kiválasz
tandó elemszám meghatározása az alábbi képlet szerint ala-

aliol 0 . az optimalizálási tényező értéke a j  -edik rétegben.
Az optimális rétegzés leggyakoribb esete a szórásra történő 
optimalizálás, az ún. Neyman-féle optimális rétegzés; ennek 
során a legnagyobb szórású alapsokasági rétegből vesszük a 
relatíve legnagyobb mintát, a másodikból a második legna
gyobbat, s.i.t. A szórásról vagy szakértői becslés, korábbi 
elemzések vagy előzetes próbaminta alapján van informáci
ónk.

Folytatva az előző példát: tételezzük fel, hogy a 35 ezer PTE 
hallgatóból 2%-os (700 fős) mintát akarunk venni, a megélhetési 
költségek becslése céljából. Tudjuk, hogy a mindösszesen 35 
ezer hallgatóból — csak példaként — 18 ezer pécsi, 7 ezer kollégis
ta és 10 ezer albérletben él. A pécsiek és az albérletesek lekérde
zésének költsége (odautazás a lakáshoz, telefon stb.) 400 Ft/fő, a 
kollégisták esetén (itt csak a kérdezőbiztost kell megfizetni) 250 
Ft/fő.

Mekkora mintát vennénk az egyes csoportokból, ha
* egyenletes 
n arányos
■ költség szempontjából optimális 

rétegzést akarunk végrehajtani.

A megoldás viszonylag egyszerű:

1. egyenletes réteges  esetén a 3 rétegből azonos minta- 
elemszámot határozunk meg, tehát

n 700 r„
ti, = n2 =n, = — = ----- = 233 fo

3 3
2 . arányos réteges  esetén valamennyi rétegben azonos, 2 %-os a 

kiválasztási arány

kul:
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_*L = 3 .  -  =.£_ = 0,02 - »  #t = 0 , 0 2  x N t = 360;
N ,  N 2 Nj N

n2 = 140; «j = 200
3. költség szerinti optimális réteges esetén a feladat nyilván úgy ér

telmezendő, hogy a „legolcsóbb” megkérdezésből végezzünk 
relatív többet. így az optimalizálási tényező nem a költség, 
hanem annak reciproka (tehát az 1 Ft-ból megvalósítható le
kérdezések száma!), ekkor

n, =n
N,0 , _

= 700x
18 000 x|(X o o )1

18 000x|(X o o )| + 7000x250 + 10000x|(X o o )
' 321

valamint

n2 = 200 «3 « 179

Vegyük észre, hogy az optimális rétegzés „felülsúlyozta” a relatív 
olcsó megkérdezést (kollégisták) az arányos rétegzéshez képest, 
hiszen 60 fővel többet kellene ebből a csoportból megkérdezni; 
nyilvánvalóan ez azt eredményezte, hogy a másik két csoportból 
kevesebbet kérdezünk meg (pécsiek esetében 39 fővel, az albér
letesek közül 21 fővel). A költség szerinti optimális kiválasztás 
lényege akkor érzékelhető, ha összevetjük az arányos, illetve az 
optimális rétegzett mintavétel összköltségét:

1 . arányos
360 X 400 +140 X 250 + 200 x 250 = 259 000 Ft

2 . optimális
321X 400 + 200 X 250 +179 X 250 = 250 000 Ft 

Láthatóan az utóbbi alacsonyabb.

A rétegzett mintavétel esetén (rétegzési elvtől függetlenül) a becslésekre a 
csoportosított sokaságokból számított áüag, illetve variancia meghatározás 
elve alkalmazandó. (Csak emlékeztetőül: csoportosított sokaság esetén a főát
lag a csoport (rész)átlagok súlyozott átlaga, ugyanakkor a teljes variancia nem 
csupán a csoportvarianciák súlyozott átlaga, hanem kiegészül az ún. külső 
varianciával is.)
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Tananyagunkban egyedül a várható érték rétegzett mintából történő becs
lésével foglalkozunk, csak emlékeztetünk rá, hogy az aránybecslés, illetve az 
értékösszeg-becslés könnyen visszavezethető erre.

Ismeretes, hogy

ezek után a várható érték becslés során alkalmazandó becslőfüggvény

-  _ * Y N tXj v -
Xj =xt ^ > ‘ =á j f f - = Y . W1, x i

a becslőfüggvény varianciája (a standard hiba négyzete) 

M  X I  PjXj ) = X l ' . r (  ir.57,) =

I K f M L b l T ' -
2 f  \

i - h  
v

(10.24.)

(10.25.)

formájú.

Könnyen belátható, hogy rétegzett mintavétel esetén -  éppen ez az eljárás 
célja — a teljes szórást megpróbáljuk helyettesíteni a belső szórással, ezáltal a 
becslés standard hibáját csökkentjük.

A rétegzett mintavételről elmondható, hogy
a torzítadan
n a gyakorlatban hatásosabb, mint az EV mintán alapuló becslés

A korábban bemutatott rétegzett mintavételi módszerek közül az arányos 
rétegzés a legegyszerűbben átládiató (általában a „köznapi” szóhasználatban is 
ezt szoktuk idézni), ezért az alábbiakban erre mutatunk példát.

Tekintsük a már említett PTE hallgatókat! Alapsokasági csoport- 
létszámuk, illetve az arányos rétegzés esetén választandó minta- 
elemszámok korábbról már ismert, a felmérés eredményeképpen 
megtudtuk, hogy

13 a szüleikkel lakók átlagos megélhetési költsége 12 000 Ft/hó 
(5 000 Ft/hó szórással);

0 kollégisták esetében az ádagos költség 20 000 Ft/hó ( 6  000 Ft/hó 
szórással);
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ra '<12 albérleteseknél 35 000 Ft/hó a2  átlag (12 000 Ft/hó szórással).

Becsüljük meg az átlagos havi megélhetési költséget, 99%-os 
megbízhatósági szinten!

2 _  s* -

f l  =  X

( 1 8 0 0 0 V

18 000 7 000 „n 10 000 „  „-x l2 +------- X20 +-------- x35 ~ 20
35 000

2 f
x-

l 35000)  360 V
360 

18 0 0 0

35 000
í

- . . .+

35 000

10 000

= 0,291 6 9 9  ‘ 0 ,0 0 5

v 35 000

' ^ 0 ,0 0 5

z
2,58

1 2

200
200 

10 000
= 0,085

A = 0,75

Vagyis megállapíthatjuk, hogy a fenti adatok alapján, rétegzett 
mintavételből származó részeredményeket használva, a PTE 
hallgatóinak átlagos havi megélhetési költsége legalább 19 250 
Ft, legfeljebb 20 750 Ft. (Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy az át
lagot becsültük, tehát nem azt állítjuk, hogy ebben a sávban szó
ródik az összes megélhetési költség!)

10.5.4 Független részminták módszere

A független részminták módszere" abból indul ki, hogy egy minta he
lyett több külön részsokaság adatai állnak rendelkezésre. Ezek a részminták 
általában külön-külön (független, de azonos mintavételi terv alapján) kiválasz
tások eredményeképpen jönnek létre. Alapvetően akkor alkalmazzuk az eljá
rást, amikor a mintavételt nem mi magunk hajtjuk végre, vagyis számunkra az 
adatok szekunder jellegűek. Az eljárás lényege, hogy a vizsgált jellemzőre vo
natkozó torzítaflan becslőfüggvényt alkalmazzuk valamennyi részmintára, 
majd ezek eredményéből „keverünk ki” egy újabb becslőfüggvényt, melynek 
varianciáját elméletileg meg tudjuk határozni, sőt a mintából torzítatíanul meg 
is tudjuk becsülni.

Vegyünk k  darab függeden, n elemű részmintát! A szokásos jelöléseknek 
megfelelően legyen 9 a becsülendő alapsokasági jellemző, és legyen 9 ennek 
torzítadan becslőfíiggvénye, tehát = 9 . Alkalmazzuk a becslőfüggvényt

valamennyi részmintára, így k  számú becslést kapunk [dx\d: \.. ,\6k j , ebből

definiálható a az újabb becslőfüggvény, amely a k  számú becslés súlyozadan 
számtani átiaga: 99

99 A  módszer kidolgozása egy híres statisztikus, Mahabnobis nevéhez fűződik.
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(10.26.)

A (10.26.) becslőfuggvény kedvező tulajdonságokkal bír, ugyanis torzír 
lan, ha az eredeti becslőfuggvény torzítatlan volt; valamint a varianciája 
eredeti becslőfuggvény varianciájából -  illetve némi átalakítás után a mintav 
tel eredményeiből -  felírható, mégpedig:

Var 1 i=i_________
k k —\

(10.27.)

formában.

Térjünk vissza egyik korábbi problémánkhoz, a Tanulmányi 
Osztály átlagszámítási gyakorlatához! Képzeljük, hogy -  előzetes 
tájékozódásként — a PTE KTK-ra járó hallgatók tanulmányi átla
gát a független részminták módszerével akarják megbecsülni. 
Ezért a tervezett 50 fős mintát nem a valamennyi hallgatót tar
talmazó lajstromból, hanem évfolyamonként 1 0 - 1 0  hallgató, 
egymástól függetlenül történő kiválasztásával akarják feltölteni.

Az évfolyamonként 10 fős mintákra vonatkozó eredmények:

Évfolyam Átlag
I. 3,6
II. 3,8
III. 3,5
IV. 4,2
V. 4,4

Alkalmazzuk az FRM módszerről tanultakat:

a _ 3,6 + 3,8 + 3,5+ 4,2+ 4,4
]U  = x = - -------------------------------—  = 3,9

5
2 _ (3 ,6 -3 ,9 ) 2 + ... + (4 ,4 -3 ,9 ) 2 _

------------------S T T ) ---------------=0>03

i ,  =0,173

A fentiek alapján -  2 a  -szabályt használva -  mintegy 95,5%-os 
megbízhatósági szinten kijelenthető, hogy a kar hallgatóinak ta
nulmányi átlaga a 3,55 — 4,25 intervallumban található.
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f  7
q̂,6 Becslések támogatása az MS Excelben

Tankönyvünkben már többször említettük, hogy az Excel -  sajnos -  nem 
PJd különbséget tenni alapsokaság (teljes körű adatfelvétel) és részsokaság 
'minta) között, így az eljárásaiban sem különbözteti meg a leíró statisztikát a 
becsléstől.100 Ebben a fejezetben bemutattuk a gyakorlatban legsűrűbben elő
forduló becslési feladatokat, jól érzékelhető, hogy ezek nem túlságosan nagy 
számolásigényű problémák, ezért algoritmusokat se nagyon készítünk a meg
oldásukhoz. (Ismét elmondható, hogy természetesen az Excel „kalkulátor
szerű” használata, vagyis egyes cellákba kiinduló adatok írása, más cellákba 
pedig a számítások során alkalmazandó képletek rögzítése, lehetővé teszi, 
hogy a gyakran ismétlődő problémáinkat ne kelljen mindig „elölről” kezdeni; 
ám ennek begyakoroltatása nem képezi tananyagunk tárgyát.)

Az egyetlen MS Excel eljárás, melyet ezen a helyen ismét megemlítünk a 
3.5 fejezetben már említett Eszközök menü Adatelemzés alpontjának Leim sta
tisztika eljárása. Válasszuk az eljárást és az alábbi input-panelt kapjuk:

tfg b o M  S ........
e íL é  * * * .  7>

/ é s * * * * *  * 1 *  ■' Aví f
'  é i t é & c ^ . g b e o y  ; tteres - g t t o i h - H  X  A J - d b
& A w 'amSjcío ; ct/uÍKM n ^ 1 b& jtttvic Éa k  á

w dSX  ~x&ac \ y  T cV

cm
,J  - &CtrÍt

?<■
líU J U fS S -’a c  ! Ü t M .  f - \ >- ( 9. <3- l , c 0

i 0

100 Elég nagy baj, hogy mindkettőre Ar/ro statisztika címen hivatkozik, ezzel jól ösz- 
szekeverve a felhasználót!
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10-4. ábra: Excel input-panel becslési feladatok megkönnyítéséhez

Leíró statisztika s
Bemenet

OK
Bem eneti ta rto m á n y : L S
C soportos ítás i a lap: 0  O szlopok

Mégse

O  Sorok Súgó

1 F e lira to k  az első sorban

Kimeneti beállítások

O  Kim eneti ta rto m á n y :
a _

0  Új m unka lapra  (n é v ):
|------------1

O Új m unka füze tbe

□ Összesítő s ta tisz tika

__V árha tó  é r té k  kon fidenc iasz in tje : 0/r°
□ k-ad ik  legnagyobb : P
C 3 k-ad ik  legkisebb: I 1

A fenti panelen -  az értelemszerű beállításokon tűi -  jelöljük ki az Összesítő 
statisztika, illetve a Várható érték konfidenciaszintje101 választó-négyzetet. Ez 
utóbbinál mód nyílik a megbízhatósági szint megadására (az alapbeállítás 
95%). A fenti beállítások — a 3.5-ben már ismertetett eredményeken túl -  
eredményezik a

a Standard hiba, valamint a
B Konfidenciaszint (95,0%)

számított értékeket is. Mindezek alapján egy átlag-, vagy aránybecslési102 

feladat elvégezhető, hiszen a becslőfuggvény értéke (félreérthetően Várható 
érték néven), valamint az adott megbízhatósági szinthez tartozó hibahatár

101 Sajnos ez utóbbi elnevezés szintén félreérthető. A  statisztika szóhasználatával a 
korrekt elnevezés megbízhatósági szint lenne.

102 Az aránybecslési feladat elvégzéséhez emlékezzünk vissza arra, amit a bináris 
változó átlagáról, illetve szórásáról tanultunk! Ennek alapján egy 1-eseket és 0-kat 
tartalmazó adatsorra elvégezve a fenti eljárást az alapsokaság) arányra vonatkozó kon
fidencia-intervallum meghatározható!
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(félreérthetően Kotifidencias%int néven) már kijelöli a keresett, és értelmezhető 
intervallumot.

10.7 Feladatok

10.1. f. Készítsen becslőfüggvényt a Poisson-eloszlás A paraméterére

H a legkisebb négyzetek módszerével
a maximum likelihood módszerrel

10.2. f. Vegyen egyszerű véletlen módszerrel (használjon pl. Excel-t) 5 ele
mű mintákat az 1 és 300 közötti természetes számok köréből. Jegyezze fel 
eredményeit, határozza meg a mintaátlagot és a mintabeli (korrigált) szórást!

n Milyen intervallumban találhatók az ádagok, illetve szórások 10 
mintavétel esetén?

0 Milyen intervallumban találhatók az átlagok, illetve szórások 30 
mintavétel esetén?

a Magyarázza meg a különbséget!

10.3. f. Valamely nyári napon 3000 ember váltott jegyet a strandra. Közülük 
kiválasztottak egyszerű véletlen módszerrel 60-at, akik közül 33-nak volt ked
vezményes jegye (diák, nyugdíjas, stb.). Becsülje meg 95%-os valószínűséggel 
a teljes árú jegyet vevők arányát!

10.4. f. Egy áruházlánc egyszerű véletlen mintavétellel kiválasztotta 200 be
szállítóját, hogy megkérdezze, milyen értékű szállítást terveznek a következő 
évben. A 200 elemű minta átlaga 25 millió Ft, a korrigált szórás 10 millió fo
rint.

8 Becsülje meg 95%-os megbízhatósággal a jövő évre várható teljes 
beszállított mennyiséget, ha összesen 5000 partnere van a cégnek!

a Végezze el a becslést 99%-os megbízhatósági szinten is! Magya
rázza meg az intervallumok közötti különbséget!

• Mi változik az értékösszeg-becslés során, ha a cégnek nem 5000, 
hanem csak 2 0 0 0  partnere van?

10.5. f. Mekkora mintára van szükség ahhoz, hogy FAE minta alapján meg
becsüljük a statisztika tárgy bukási arányát, ha nem szeretnénk 2 %-nál maga
sabb hibahatárt?

10.6. f. Egy osztrák sí-régióban 500 szálláshely található, kiválasztunk közü
lük EV módszerrel 36-ot. Az idény végéig a 36 kiválasztott szálláshelyen átla
gosan 2000 vendégéjszakát töltöttek (a korrigált szórás 300); a bejelentett 
vendégek átlagos száma 400 volt (a korrigált szórás 25). A vendégéjszakák
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számának és a vendégek számának „keresztszorzat-összege” ( I »  
18 000 000. Határozza meg 90%-os valószínűséggel

Q a régió szálláshelyein egy vendég által eltöltött éjszakák átlagos 
számát;

° a régióban eltöltött valamennyi vendégéjszaka számát!

10.7. f. Rétegzett mintavétellel akarjuk becsülni egy választás kimenetelét. 
Rétegképző ismérvként a lakóhely szerinti hovatartozást tekintjük; tudjuk, 
hogy Magyarország lakosságának 20%-a Budapesten, 40%-a vidéki városban, 
40%-a községben él. Ha 2000 elemű mintát akarunk venni, hogy osszuk meg a 
három csoport között

B egyenletes rétegzés, illetve
81 arányos rétegzés esetén.

10.8. f. Amennyiben arányos rétegzést alkalmaztunk és tudjuk, hogy Buda
pesten 55%, a vidéki városokban 48%, a községekben 45% szavaz a jelenlegi 
kormánykoalícióra, akkor becsülje meg 95%-os megbízhatósággal a kormány- 
koalícióra szavazók arányát az ország egészében!
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11 Hipotézisellenőrzés
Az előző, 10. fejezetben bemutattuk, hogy a következtetéses statisztika 

egyik módszercsaládja, a statisztikai becslés, milyen módon képes egy alapso
kaság? jellemző értékének közelítő meghatározására. Ugyanakkor nyilván érez
zük, hogy a gyakorlatban sokszor tesszük fel a kérdést másképp; nem ritka, 
hogy az alábbi típus-problémákra keressük a választ:

1. Elképzelhető-e, hogy egy jellemző várható értéke egyenlő 
(nagyobb, kisebb) egy előre adott számmal (számnál)?

2. Igaz-e, hogy a selejtarány nem haladja meg az elfogadható 
maximumot?

3. Igazolható-e, hogy egy technológia-váltás eredményes volt?
4. Bizonyítható-e, hogy az alapsokaság eloszlása megegyezik 

egy általunk feltételezett eloszlással?

Ezek a kérdések a következtetéses statisztikai eszköztár másik ágának, a 
hipotézisvizsgálatnak a módszereivel válaszolhatók meg. /yhipotézisvizsgá- 
latTmás néven feltevés-ellenőrzés az ,a statisztikai .módszer, amely_alkalmasan vá
lasztott statisztikai próbák (tesztek) segítségével dönt egy-egy -  megfelelően 
paramétrizált -  feltevés elfogadásáról, vagy elvetéséről. _

Már a módszertan legfelületesebb ismertetése előtt ki kell mondani két 
alapvető jelentőségű tényt:

1. A hipotézisellenőrzés módszere mindigjigy_ dönt az adott 
feltevésről |nuÍlhipotézís), hogy megfogalmazza __ a yeíe_ 
szemben álló (alternatív) feltevést is. Tehát döntésünk .(pró- 
bank) mindig egy hipotézis-rendszerre vonatkozik.

2. Ahogy a statisztikai becslések esetén végeredményünk (a be
csült intervallum) csak egy adott valószínűséggel (megbízha
tósággal) érvényes, úgy a hipotézisellenőrzés igen-nem típusú 
döntést csak egy adott hibavalószínűség mellett.érvényes.

Látni fogjuk, hogy a statisztikai becslés és a hipotézisellenőrzés módszer
tana sok helyen nagyon hasonlít egymásra, de a fenti két premisszát sohase 
tévesszük szem elől!

11.1 Alapfogalmak

Az előbbiekben bevezettük a null- és az alternatív hipotézis fogalmát. Je
gyezzük meg, hogy az általunk vizsgált statisztikai problémákban mindig csak 
olyan feltevések szerepelhetnek a nullhipotézis helyén, melyekben egy adott 
jellemzővel való egyezőség szerepelj vagyis ún. egyszerű hipotézisek. Az 
áltefnadv Hipotézisünk" le’fiet akár egyszerű^akár összetett (nem-egyenlőséget,
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kisebb/nagyobb relációt tartalmazó). Mindezek alapján az általunk vizsgált 
hipotézisvizsgálati problémák az alábbi módon rendszerezhetők:

11-1. tábla: A hipotézisek fajtái

Nullhipotézis Alternatív hipotézis Elnevezés

£ II

ju <35 II J$> Egyszerű alternatív
Hp.d>6\ Egyoldalú (nagyobb) alternatív
H p . e < e 0 Egyoldalú (kisebb) alternatív
H p . e * e , Kétoldalú alternatív

Vegyük észre, hogy a fenti esetek egy részében a null-, illetve az alternatív 
hipotézis -  látszólag -  nem alkot teljes eseményrendszert. A statisztikai gya
korlatban általában bevett megkülönböztetés a hipotézisrendszer

n ti - , T~T. D  ZT B null- es alternativ-hipotezisre, illetve
0 kutatási és komplementer-hipotézisre ■'

tagolása. 6

4 W  ■ i r h < & , a  -v H  'V /.--Í
Az előbbi a statisztikai próba tényleges lebonyolítása szempontjából lénye

ges, az utóbb a valós feladat rpegoldása, szempontjából fontos.
• v s
Nézzük az alábbi kérdésfeltevést: igaz-e, hogy a selejtarány kisebb, mint

3%? * 0 fekWJL - tihj&isSL' C 0̂  ó -
iOiuS X ^  ,0’v^jp- UVlU, o. <UV ■) f vS.%

_ Cv. »•• \ S -  ’A kutatási mpöté^sűnk, vagyis a kérdésfeltevésből következő állítás,

X4J-

HK :P  < 0,03

ennek komplementete, tehát azon hipotézis, mellyel teljes eseményrendszert 
alkot, könnyen felírható:

HR: P>  0,03

A tanultak alapján a nullhipotézis csak egyszerű lehet, így esetünkben ez a 
komplementer hipotézis egy része, vagyis

H0 : P = 0,03

mivel ebbe beleértjük az eredetileg felírt teljes hipotézist, ezért az alternatí
va

H, :P < 0,03
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Döntésünk, amely mindig a kutatási hipotézisre vonatkozik, ezután a kö
vetkező két fajta lehet: 1  H7oS KűleíeUloe

y • t  £ *>.-. -  i ' •<■)
0 amuilhipotezist elvetjük, azt válaszoljuk: „Igaz, velelmezhetően az 

arány kisebb, mint 3%”<9rtcb ^ y r-^ífck'* ffo)/CSjfyc&Ckíti 
a a nullhipotézist elfogadjuk, ekkor: „Nem, vélelmezhetően az 

arány nem kisebb, mint 3%” ’ <-‘-Vv. '■ ’u ;-.

Láthatóan a hipotézis-rendszer felállítása a kérdéskör sarkalatos pontja, így '•' 
ennek precíz végrehajtása elengedhetetlenül fontos. L_., V' ^

VüLlávUiSaV tivctéAJfc- « *fcw0*1*1 LO -  Cu’1-  Wo V *  C5'****' * W
11,1.1 Döntési szituációk a hipotézisvizsgálatban póJkt- « UpW*

A hipotézisvizsgálat „szépsége” abban a tényben rejlik, hogy minta alapján 
kívánunk dönteni egy, az ismeretlen valóságra (alapsokaságra) vonatkozó 
állításról. Ez a tény az alábbi döntési szituációkat eredményezi:

11-2. tábla: A hipotézisvizsgálat döntési szituációi

Az ismeretlen valóságban A nullhipotézist
elfogadjuk elvetjük

A nullhipotézis igaz helyes döntés elsőfajú hiba
A nullhipotézis hamis másodfajú hiba helyes döntés

Látható, hogy a fenti táblázat eseményei soronként teljes eseményrendszert 
alkotnak. Nem túl bonyolult belátni, hogy célunk minél nagyobb valószínű
séggel helyesen dönteni; illetve ami ezzel ekvivalens, minél kisebb valószínű-
séggel hibázni. Ly.'Hu.,A-LT'AiL *v‘v • A ’y' f.

Könnyű megoldás kínálkozna az utóbbira, vagyis a hibavalószínűség mi
nimalizálására, ha csak az első-, vagy csak a másodfajú hiba ellen akarnánk 
védekezni. Hiszen abban az esetben, ha minden esetben elfogadnánk a 
nullhipotézist, akkor sosem követhetnénk el elsőfajú hibát; de minden bizo
nyítás nélkül átlátható, hogy ebben az esetben jelentősen megnövelnénk a 
másodfajú hiba (valóban állítás elfogadása) valószínűségét.

- - r : : - : j
3 ’ Képzeljük el, högy egy zöldségkereskedés minőségellenőrei va

gyunk, és úgy gondoljuk, hogy egy szállítmány alma (mintegy 
1 0  0 0 0  darab) akkor minősül átvehetőnek, ha nincs benne 2 %- 
nál nagyobb arányban hibás darab. Nyilvánvalóan nincs módunk 
valamennyi almát átnézni, így -  véletlenszerűen -  választunk 2 0 0  

gyümölcsöt és megnézzük, hogy mennyi hibás darab van benne.
A magunk által felállított szabály értelmében visszaküldjük a 
szállítmányt, ha a kiválasztott 2 0 0  darabban legalább 5 hibás al- . 
mát találunk. ^  ^  ̂ ' '

K  o, 15
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Könnyen belátható, hogy a fenti esetben a már tárgyalt négy szi
tuációval állhatunk szemben:

Az ismeretlen valóságban Az általunk talált hibás almák száma
Kevesebb, mint 5 Legalább 5

A szállítmány jó 
(hibás < 2 0 0 ) Jó száll, elfogadása Jó száll, visszaküldése

A szállítmány rossz 
(hibás > 2 0 0 )

Rossz száll, 
elfogadása Rossz száll vissza

Vegyük észre, hogy bármely szituáció előfordulhat, hiszen az is 
elképzelhető, hogy a csak 150 hibás almát tartalmazó (jó) szál
lítmány esetén megtalálunk 6  rossz almát; de az is elképzelhető, 
hogy a 250 rossz darabot tartalmazó rossz szállítmány esetében 
véletlenül nem kerül több, mint 4 hibás alma a kezünkbe!

Kézenfekvő lenne azt mondani: csökkentsük az első fajú hiba 
elkövetési valószínűségét (jó szállítmány visszaküldése) úgy, hogy 
megnöveljük a „tűréshatárt”, vagyis csak 1 0  hibás darabnál küld
jük vissza a szállítmányt, de ezzel -  könnyen beláthatóan -  meg
növeltük a hibás szállítmány elfogadásának valószínűségét; és 
fordítva.

A standard statisztikai szakirodalom bőségesen foglalkozik ezzel a kérdés
sel, itt elégedjünk meg annyival, hogy azonos minta esetén (értsd adott minta- 
nagyság és kiválasztási mód mellett), az első-, illetve másodfajú hiba valószínűsége 
csak egymás rovására csökkenthető, vagyis az egyik csökkenése a másik emelkedé
séhez vezet.

A következőkben bemutatjuk a hipotézisvizsgálat menetének gyakorlati lépése
it.

Általánosságban -  vagyis, a konkrét próbákat egyelőre figyelmen kívül 
hagyva -  a, hipotézisellenőrzés, a mintavételt követően, az alábbi lépésekből. 
áll: ------ -—

A kiinduló hipotézisrendszer felállítása (H0, H1 meghatározá
sa).
A megfelelő próbafüggvény kiválasztása, szükség esetén konst- 
Irüalasa
A mintaelemek alapján számított (empirikus) próbafüggvény
érték meghatározása..
Döntés
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Látható, hogy a második és harmadik lépés sokban hasonlít a becslés me
netéhez, hiszen ott is először kiválasztottuk a megfelelő becslőfüggvényt (en
nek a hipotézisellenőrzésbeli megfelelője a „próbafüggvény”), majd kiszámí
tottuk annak konkrét, mintabeli értékét. A becslés esetén a becslő függvény 
mintabeli értéke a pontbecslést eredményezte, a hipotézisellenőrzés esetén a 
próbafüggvény empirikus értéke lesz az ún. teszt-statisztika.

Fontos megjegyeznünk, hogy a próbafüggvény a mintaelemek egy olyan 
függvénye, mely maga is valószínűségi változó, és melynek eloszlását csak a 
nulMpotésjs teljesülése esetén ismerjük pontosan. Ez utóbbi kitétel (az eloszlás 
ismerete a nullhipotézis teljesülése esetén) azért is fontos, mivel ez indokolja, 
hogy döntésünket a későbbiekben miért az első fajú hiba elkövetési valószínű
ségének rögzítése mellett hozzuk.

Érdemes megjegyezni, melyek azon információk, melyek a próbafüggvény 
eloszlása szempontjából (a későbbiekben praktikusan a próbafüggvény kivá
lasztása szempontjából) nem elhanyagolhatók:

" az alapsokaság eloszlása,
■ a mintavétel módja,
0  a minta nagysága.

Míg az utóbbi kettő általában ismert (ezen tananyag hipotézisellenőrzési 
gyakorlatában mintavételünk mindig független azonos eloszlású mintát feltéte
lez); addig az alapsokaság eloszlása tekintetében sokszor csak feltevéseink 
vannak. Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy sajnos a gazdasági jellegű dönté
sek esetén sokszor találkozunk olyan alapsokasággal, melynek eloszlása nem a 
viszonylag könnyen kezelhető normális eloszlás, hanem valamilyen ettől elté
rő, tipikusan nem szimmetrikus eloszlás. Az alapsokaság? eloszlás vizsgálatá
nak eszköze az illeszkedésvizsgálat, melyet szintén e fejezetben tárgyalunk.

11.1.2 Szignifikancia szint és szignifikancia érték

Célunk tehát helyes döntést hozni egy olyan próbafűggvény (teszt) alap
ján, melynek eloszlása a nullhipotézis igaz volta esetén^ismert. 103 Tekintsük a
9 próbafüggvényt! Legyen az előbb hivatkozott, ismert sűrűségfüggvény az 
alábbi104:

103 Vegyük észre, hogy éppen annak érdekében kötöttük ki, hogy a nullhipotézis 
mindig csak egyszerű lehet, mert általában éppen a tesztelendő változó lesz az ismert
nek feltételezett eloszlás egyik lényeges paramétere!

104 Esetünkben — az általános tárgyalást nem sértve — standard normális eloszlás.
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11-1. ábra: Egy standard normális eloszlású (z) próbafüggvény sűrűségfüggvénye

A 11-1. ábra látható sűrűségfüggvény alatti bármely -  két tetszőlegesen vá
lasztott kritikus érték közötti -  terület megmutatja, hogy mi annak a valószí
nűsége, hogy igaz nullhipotézis esetén a próbafüggvény empirikus értéke 
(tesztstatisztika) ebbe az intervallumba essen. így például -  korábban tárgyal
tuk -  megadható annak valószínűsége, hogy egy standard normális eloszlást 
követő próbafüggvény-érték (valószínűségi változó) például a ± 2  intervallum
ba kerüljön (tudjuk, hogy ez a valószínűség 95,5%).

A hipotézisellenőrzés során mindezt két módon használhatjuk fel:
1. A 11-1. ábra segítségével meghatározhatjuk azt a kritikus tar

tományt (kétoldalú alternatív hipotézis esetén tartományo
kat), mely(ek) elégségesen kis valószínűséggel tartalmazza(ák) a 
próbafüggvény értékét, igaz nullhipotézis esetén. Döntésünk 
roppant egyszerű lesz, ha a próbafüggvény ezen kritikus tar
tományba esik, a mdUnpotésjst elvetjük (mert ilyen mértékben 
követhetjük el az elsőfajú hibát); ellenkező esetben a 
nullbipotésjst elfogadjuk. Láthatjuk, hogy a kritikus tartományba 
esés valószínűsége pontosan megegyezik az elsőfajú hiba el
követésének valószínűségével. Ezt az általunk előre megvá
lasztható valószínűséget szigniflkancia-szintnek nevezzük. 
A klasszikus hipotézisvizsgálati módszertan a szignifikancia- 
szintet általában 1 ; vagy 5; vagy 10%-os valószínűségnek vá
lasztja.
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2. Könnyű belátni, hogy -  főképpen megfelelő szoftver-háttér 
esetén — teljesen felesleges az elsőfajú hiba elkövetésének va
lószínűségét előre rögzítenünk, vagyis a szignifikancia-szintet 
előre kiválasztanunk. A próbafüggvény empirikus értékének 
meghatározásakor (a mintabeli értékek alapján történő szám
szerűsítésekor) kapott empirikus tesztstatisztika a sűrűség
függvény alatti területet úgyis két részre osztja; így nincs más 
dolgunk, minthogy az egyik részt kritikus tartománynak, a 
másik részt elfogadási tartománynak jelöljük ki, és megál
lapítsuk, hogy -  adott próbafüggvény érték mellett -  mekko
ra az elsőfajú hiba elkövetésének maximális valószínűsége. 
Ez a valószínűség, amelyet a továbbiakban szignifikancia- 
értékmek (p-értéknek) nevezünk, megmutatja, hogy a 
nullíupotézis elvetése milyen valószínűséggel okoz hibát. (A 
döntés ezután könnyű, ha a ft-érték alacsony szám, akkor ki
csi az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűsége, amit a 
nullhipotézis elvetése esetén követhetünk el, ezért célszerű 
elutasítani a nullhipotézist. Nagymérték esetén -  óvakodva 
az elsőfajú hiba elkövetésétől -  elfogadjuk a nullhipotézist.)

Az előbbiekben bemutatott két módszer mindegyike igényli az elfogadá- 
si/kritikus tartomány elhelyezkedésének konkrét hipotézisrendszer (alternatív 
hipotézis) esetén történő meghatározását. Különösen részletes magyarázat 
nélkül érdemes megjegyezni, hogy összetett alternatív hipotézis esetén a.kriti- 
kus tartomány elhelyezkedésg_.a. próbafüggvény sűrűségfüggvénye alatt az 
alábbi

* egyoldalú (nagyobb) alternatív hipotézis esetén a sűrűségfüggvény 
alatti terület „jobb oldalán” (nagy értékeknél); - '' -  ,f 

H egyoldalú (kisebb) alternatív hipotézis esetén a sűrűségfüggvény 
alatti terület „bal oldalán” (kis értékeknél);

■ kétoldalú alternatív hipotézis esetén a sűrűségfüggvény alatti terü
let „bal és jobb oldalán” (mind a kis, mind a nagy értékeknél).

Tekintsük át a fenti tartományokat néhány egyszerű ábrán105!

105 Az alábbiakban mindig standard normális eloszlású próbafiiggvényről lesz szó, 
ám könnyen beláthatóan az egyes tartományok elhelyezkedése nem függ a sűrűség- 
függvény alakjától!

359



K övetkeztetéses statisztika alapjai

11-?. ábra: Elfogadási és kritikus tartomány egyoldalú ( Hj : 0 > 60 ) 
alternatív hipotézis esetén

! 0,45 
0,4 

0,35

0,25
0,2

0,15
0,1

0,05
0

. Elfogadási tartomány

t ——i-----“t———r

Kritikus
tartomány

Látható, hogy egyoldalú, nagyobb értéket feltételező alternatív hipotézis 
esetén a kritikus tartomány jobb oldalon, azon értéknél található, amely az 
adott szignifikancia-szinthez tartozó kvantilis; tehát például standard normális 
eloszlást és 5%-os szignifikancia-szintet alapul véve az elfogadási tartomány [- 

1,645], a kritikus tartomány [1,645; °°].

A 11-3. ábra és a 11-4. ábra ugyancsak az elfogadási, illettre a kritikus tar
tományt tartalmazza, ám más alternatív hipotézisek esetén:
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11-3. ábra: Elfogadási és kritikus tartomány egyoldalú ( FJj : 9  < 0 Q ) 
alternatív hipotézis esetén
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11-4. ábra: Elfogadási és kritikus tartomány kétoldalú ( H 1 9  t4 60 ) 
alternatív hipotézis esetén
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Látható, hogy kétoldalú ellenhipotézis esetén (11-4. ábra) két kritikus tar
tomány felvételére kerül sor, ebből adódóan a kritikus érték abszolút értéke 
növekszik (az egyik-egyik oldalon található tartományok területe csökken.).
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Standard normális eloszlású próbafüggvény használata esetén, ismét 5%-os 
szignifikancia-szinttel számolva a tartományok így alakulnak:

H elfogadási tartomány [-1,96; 1,96], 
a kritikus tartományok [-0 0 ; -1,96] és [1,96; °°],

Korábbi szóhasználatunkat illusztrálva, a sűrűségfüggvény alatti terület kri
tikus tartomány feletti része a szignifikancia-szint, vagyis -  az előbbi példákat 
-  formalizálva:

00 -1,645 -1,96J f { z ) dZ = J f { z ) dZ = j  f { z ) dZ+ \ f i z ) dZ = 0,051,645 —00 -00 1,96
A döntés szignifikancia-érték férték) alapján úgy módosul. Impy elsőként 

meghatározzuk az empirikus próbafuggvény-értékhez tartó? ' 'kus tarto
mányt, majd meghatározzuk a kritikus tartomány és a telje '.függvény
alatti terület arányát. Ez az arány a p-érték, amely ha elégséb .esi, úgy a 
nullhipotézist elvetjük106. Ezt szemlélteti az alábbi ábra:

11-5. ábra: Szignifikancia-érték meghatározása

106 Vegyük észre, hogy a döntés itt sem kerülheti el az „elégségesen kicsi” definiá
lását. Amennyiben ez egy konkrét, alacsony valószínűség, úgy a probléma ekvivalens a 
szignifikancia-szint alapján történő döntési problémával. A  szignifikancia-érték meg
határozása annyiban javasolható, hogy ez esetben a döntéshozó és a számítást végző 
személye -  természetesen csak kellő elméleti felkészültség esetén -  eltérhet.
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Ebben az esetben tehát az empirikus érték „előbb keletkezik” mint a dön
téshez szükséges valószínűség. Az adott próbafüggvény-értékhez tartozó 
szignifikancia-értékek, a különböző alternatív hipotézisek mellet az alábbi 
táblában olvashatók:
11-3. tábla: Szignifikancia-értékek (p-értékek) különböző alternatív hipotézisek mellett

Alternatív hipotézis p-érték

H, : 9  > 9 0 í
fi.

n m

Hj : 9  < 0 O
fi.
í— OC

A m

H1 : 0 * 0 O 2x j  K m
fi.

ahol a próbafüggvény empirikus értéke;
/ (£ ) a próbafüggvény, nullhipotézis alatt ismert sűrűségfüggvénye.

Az elméleti összefoglalás után tekintsük a konkrét eljárásokat.

11.2 Tesztek a gyakorlatban

A hipotézisellenőrzés azon statisztikai módszercsalád, amelyen talán leg
jobban látszik a tudomány sokszínűsége, használják a teszteket a mérnöki 
(műszaki) tudományokban, a minőségellenőrzés során; az orvos- és egészség- 
tudományokban, a gyógyszerek hatásvizsgálata során; a pszichológiában, a 
szociológiában, és természetesen a közgazdaságtudományokban. Az igény 
annak megállapítására, hogy javul-e egy helyzet; hogy hatásos-e egy beavatko
zás, vagy akárcsak, hogy van-e különbség két, vagy több hasonló szituáció 
között, egyidős a tudományos kutatással. Jelen tananyagunkban nem vállalko
zunk a több száz hipotézisellenőrzési eljárás bemutatására; mindössze néhány 
-  a gyakorlat szempontjából lényeges -  tesztet vázolunk fel. 107

A következő alpontokban
■ elsőként az alapsokaság jellemző paramétereire vonatkozó egy- 

mintás próbákat; majd

107 Tankönyvünk Függelékében áttekintő képet adunk az egyes tesztekről, illetve a 
közöttük való választás lehetőségeiről.
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* a leggyakrabban alkalmazott kétmintás várható érték próbát mu 
tatjuk be.

11.2.1 Egymintás próbák

A statisztikai próbákat alapvetően két csoportba oszthatjuk:
0 paraméteres, illetve 
0 nemparaméteres (eloszlásmentes) próbák.

A két próbatípus alapvető jellemzőit mutatja a 11-4. tábla:
11-4. tábla: A paraméteres és a nemparaméteres próbák összehasonlítása

Paraméteres próbák Nemparaméteres tesztek
A próbafüggvény eloszlásának meg
határozásához szükséges az alapsoka
sági eloszlás ismerete

Nem használja fel az eljárás során az 
alapsokasági eloszlást (általában ren
dezett mintán alapul)

A próbafüggvény általános alakja: 

sS

Általában valamilyen helyzeti közép
értéken, vagy rangstatisztikán alapul

Az alapsokasági eloszlásra tett felte
vés teljesülése esetén hatékonyabb

Aszimptotikus relatív hatásossága 
(ARE) kisebb, mint 1

Kevésbé robusztus Robusztusabb

A fenti táblában feltüntetett valamennyi sor külön tanulmányt érdemelne, 
itt azonban a részletes kifejtésre nincs mód. Az érdeklődő Olvasónak ajánljuk 
HAJDÚ et al. [1994-95], vagy HUNYADI-VITA [2002] könyveket. A hipoté
zisellenőrzés általános tárgyalása, a próbakészítési elvek bemutatásának kitűnő 
összefoglalása HUNYADI [2001] könyve.

A tananyagban bemutatandó egymintás próbák mind a paraméteres pró
bák közül kerülnek ki, így alakjuk hasonlít egymáshoz. A paraméteres próbák 
esetében a tipikus próbafüggvény azon alapsokasági jellemzőre vonatkozó 
becslőfüggvény standardizálásával jön létre, amelyre a nullhipotézis állítása 
vonatkozik. Általánosságban, ha a nullhipotézis:

Ho :0  = do

akkor a próbafüggvény általános alakja

ahol a jelölések a korábbi fejezetekből ismert módon az alábbiak
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9 az alapsokaság? jellemző,
90 a nullhipotézisben feltételezett konkrét érték,

9 a mintabeli jellemző,
Sg a mintabeli jellemző standard hibája.

Annak függvényében, hogy az alapsokasági jellemző mintabeli megfelelő
jének milyen az eloszlása, képezhetjük a leggyakoribb egymintás tesztek pró
bafüggvényeit108:

11-5. tábla: Egymintás tesztek próbafxiggvényei

Nullhipotézis Nagyminta (100 > n ) Kisminta (100 < t i )

IIo
aj Í*=£Z ^Iho~n (°;1) 

L  J jÚ  #

f _ X ~ A) 1 T T . f  
t  ~ / FO n-\t

U i

in o II «Jö

p - p
Ho ~ N ( 0 ; l )

%=

H 0 :CJ2 = a 20 r  = 2 \H0~ n- 
^0

Bizonyos egyéb esetekben, ha a mintavétel módja, illetve az alapsokaság 
eloszlása a próbára vonatkozó alkalmazási feltétel(eke)t kielégíti, további eljá
rások is használhatók. (Lásd pl. ÉLTETŐ-MESZÉNA-ZIERMANN [1982]).

Az egymintás próbált illusztrálására nézzünk egy összetett példát!

Tételezzük fel, hogy a korábban már említett izzólámpa gyárban 
minőségellenőrzés keretében vizsgálják a termelést. Az előírt 
szabvány értelmében a gyártott izzók élettartamának normális 
eloszlást kell követni, 750 óra várható értékkel és 15 óra szórás
sal. Selejtesnek nevezik azon termékeket, amelyeknek az égési 
ideje (a 2cr szabályt figyelembe véve) nem éri el a 720 órát.

A Minőségellenőrzési Osztály mintát vett a termelésből (mivel a 
termelési folyamat gyakorlatilag végtelennek tekinthető, így az 
alapsokaságot végtelen elemszámúnak tételezhetjük fel, ebből

108 A  próbafüggvények jelölése azok nullhipotézis alatti eloszlására vonatkozik, a 
táblában feltüntettük a nullhipotézis alatti tényleges eloszlásokat is.
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következően a minta FAE minta), és a kiválasztott 500 izzóról 
megállapította az alábbiakat:

B a mintába került izzók átlagos égési ideje 748 óra, 16 óra 
szórással;

0  a mintába 15 darab 720 óránál kevesebbet égő izzó került.

Teszteljük 5%-os szignifikancia-szinten, hogy szabvány szerint 
zajlik-e a termelés!

Elsőként írjuk fel a tesztelendő hipotézisrendszereket:

H0 :// = 750
a' Hj : // < 750

Hn :cr2= 225 
b. 0

H1:Oz > 225
H0 :P = 2,25%

C' H1:P>  2,25%

Az első hipotézisrendszer az égési időtartam várható értékére 
vonatkozó megkötést teszteli, könnyen beláthatóan a számunkra 
kedvezőtlen esemény, ha a várható érték kisebb, mint 750 óra. A 
második hipotézisrendszerben a szórást vizsgáljuk (a tanult 
módszerek közül a varianciára vonatkozó hipotézis tesztelését 
alapul véve), nyilvánvalóan akkor nem teljesül a szabvány, ha túl 
nagy az égési idő ingadozása, ezért az alternatív hipotézisben ezt 
fogalmaztuk meg. A harmadik hipotézisrendszer felírása során 
elsőként a 2 c  szabályt „fordítottuk le”, és megállapítottuk, hogy 
ennek értelmében a maximális selejtarány 2,25% lehet (hiszen 
Z  = - 2  értékhez az F (^ ) = 0,025 érték tartozik!). Majd ezt kö
vetően nyilvánvalóan azt fogalmaztuk meg, hogy számunkra az 
előírtnál nagyobb selejtarány lenne a kedveződen.

Végezzük el a hipotézisek tesztelését, a döntést -  az illusztráció 
kedvéért — mind a szignifikancia-szint, mind a p-érték alapján 
meghozzuk.

a. Egymintás várható érték teszt

Z =
748-750

- 2,8
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5%-os szignifikancia-szint mellett (egyoldalú, kisebb alternatív 
hipotézis) a kritikus érték -1,645; vagyis  ̂ < -1,645, ebből
következően a nullhipotézist el kell vetni. Meghatároztuk a p- 
értéket is (a tananyag végén található táblából a +2 ,8 -nál kikere
sett érték!) 0,003; vagyis a maximális szignifikancia-szint ameddig 
el kellene fogadni a nullhipotézist 3 ezrelék; nem követünk el 
nagy hibát, ha a nullhipotézist elvetjük!

b. Egymintás variancia teszt
A (5 0 0 - l) l6 2 

r  “  152
567,7

5%-os szignifikancia-szint mellett (egyoldalú, nagyobb alternatív 
hipotézis) a kritikus érték 552,01; vagyis >552,01, ebből
következően a nullhipotézist el kell vetni. Meghatároztuk a p- 
értéket is (MS Excel segítségével) 0,018; vagyis a maximális 
szignifikancia-szint ameddig el kellene fogadni a nullhipotézist 
kevesebb, mint 2 %; annak megítélését, hogy a nullhipotézist el
vetésével kicsi, vagy nagy hibát követünk el, az Olvasóra bízzuk!

c. Egymintás arány teszt 
15

Z =
500

-0 ,025

0,025x0,975
• = 0,72

500

5%-os szignifikancia-szint mellett (egyoldalú, nagyobb alternatív 
hipotézis) a kritikus érték 1,645; vagyis < 1,645 , ebből követ
kezően a nullhipotézist el kell fogadni. A férték  0,236 (lásd 
Függelék), vagyis a nullhipotézis elvetése nagy valószínűséggel 
hibát eredményezne!

11.2.2 Két várható érték különbségére vonatkozó tesztek

A gyakorlatban szintén sokszor előforduló probléma két alapsokasági várható 
érték egyezőségének, minta alapján történő tesztelése. (Vegyük észre, hogy a fel
adat átfogalmazható, és dönthetünk arról is, hogy a két várható érték különb
sége konstans!) Az alternatív hipotézis különböző módon történő felírása 
(értsd: egyoldalú, vagy kétoldalú) lehetővé teszi a két várható érték nagyság- 
rendi relációiról történő döntést is. Formalizálva a nullhipotézis:

H0: ^ - f l 2 =8
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A fenti nuOhipotézis tesztelésére a két minta nagysága, a minták viszonya, 
illetve az alapsokasági varianciák egyezősége, vagy éppen különbözősége alap
ján több próba-függvény is ismeretes. Tananyagunkban a legelterjedtebb, ún. 
kétm ietás t-próbát mutatjuk be.

A próba végrehajtásának két előfeltétele van: mindkét sokaság eloszlása legyen 
normális (általában külső információt kell igénybe venni ennek megállapítására), 
illetve az alapsokasági s%órás?iégy%etek legyenek egyenlők.

Ez utóbbi feltevés viszonylag egyszerűen tesztelhető. Kihasználva, hogy a 
mintabeli korrigált varianciák jjf2 -eloszlást követnek, két mintabeli variancia 
hányadosa, mint valószínűségi változó, ha az alapsokasági varianciák egyenlők, 
F-eloszlást követ, nv - l ; n 2 -1  szabadságfok-párral. Azaz

2

F =~\H0 ~ (1 1 .2 .)
s2

Ennek megfelelően a kétmintás t-próba két lépcsőben hajtható végre: el
sőként tesztelendő a varianciák egyezősége, majd második lépcsőben a várha
tó értékek egyezősége. 109 A várható értékek egyezőségét a

t =
[ x , - x 2) - ő

1  1—+—
k*l * 2  J

próbával teszteljük, ahol

2 _ h{ t h -^ )  + s22{n2 -\)
«i + « 2 - 2

(11.3.)

(11.4.)

A próbafüggvény a nullhipotézis teljesülése (várható értékek egyezősége) 
esetén n̂  + n2— 2  szabadságfokú t-eloszlást követ.

A két várható érték különbözőségére vonatkozó tesztet a következő példa 
alapján szemléltetjük.

Már az előző fejezetben is felmerült, hogy a különböző típusú 
gépkocsik fogyasztását összehasonlítsuk. Kiválasztottunk 25

109 Abban az esetben, ha a varianciák egyezőségére vonatkozó hipotézist el kellene 
vetni, az eljárás nem alkalmazható, az ilyenkor használható tesztek bemutatása megha
ladja a tankönyv kereteit.
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Opelt, és 3Ü Suzukit, majd feljegyeztük fogyasztásukat. A minta
átlag, illetve szórás

■ az Opelnél 7,21/100 km; illetve 0,9 1/100 km 
“ a Suzukinél 6 , 8  1/100 km; illetve 1,2 1/100 km

lgazolható-e, hogy az Opelek fogyasztása átlagosan 0,5 literrel 
magasabb 100 km-enként? Mivel kétmintás próbáról van szó, 
ezért elsőként megvizsgáljuk, hogy a szórások egyenlőnek te
kinthetők-e:

Vegyük észre, hogy kétoldalú ellenhipotézissel írtuk fel a hipoté
zisrendszert!

Az F-eloszlás esetén a tananyag végén két táblázatot találunk, az 
egyik a jobboldali 5%-os szignifikancia-értékhez (95. percentilis), 
a másik a jobboldali 2 ,5%-os szignifikancia-értékhez tartozó kri
tikus értékeket tartalmazza. Korábban alkalmazott logikánk ér
telmében, kétoldalú próba és 5%-os szignifikancia-szint esetén a 
felső kritikus értéket a 2 ,5%-os szignifikancia értéknél olvastuk 
le, majd ebből határoztuk meg az „alsó” kritikus értéket. F- 
eloszlás esetén kicsit nehezebb a dolgunk, ugyanis -  abból adó
dóan, hogy az F-eloszlás nem szimmetrikus és csali a pozitív tar
tományon értelmezett -  az alsó kritikus érték meghatározása a 
következő képlet alapján történik:

Esetünkben a két kritikus érték (az első a táblából, a második 
számítva):

H0 • — <Jl
H , : fff *  (T22

- A - = 0,45 
2,22
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vagyis az általunk kapott érték az elfogadási tartományba (a két 
kritikus élték közé) esik, így a varianciák egyezőségét 5%-os 
szignifikancia szint mellett elfogadjuk.

Következhet így a kétmintás t-próba:

H0 .jui - / íj =0,5 
0,5

j2 ^ s\(n, - 1) + r22 ( * 2 - 1) = 0392 (2 5 - 1) + 1,22 ( 3 0 - 1)  ̂ ^
n\ "I- n2 “  2 25 + 30 — 2

Í3?i - x 2) - ő  ( 7 ,2 - 6 , 8 ) -0 ,5
t=  1 ----- = \ L = ...U  = - 0 , 0 2

11,151 — + — 
25 30

A kritikus érték, mivel kétoldalú alternatív hipotézisről van szó:
±2,31; azaz a nullhipotézist, miszerint az Opelek fogyasztása 100 
km-en 0,5 literrel magasabb, 5%-os szignifikancia szinten elfo
gadhatjuk.

11.3 Összetett próbák

A hipotézisvizsgálatot bemutató fejezetünk utolsó részében olyan teszteket 
mutatunk, melyek nem feltétlenül köthetők egy, vagy két alapsokasági jellem
ző értékéhez, ezért nevezzük ezen -  a gyakorlatban sűrűn használt -  eljáráso
kat összetett próbáknak.

11.3.1 Illeszkedésvizsgálat

Az eddig bemutatott hipotézisellenőrzési eljárások az alapsokaságok) va
lamely paraméterére vonatkozó állítások helyességét vizsgálták. A módszerek 
során gyakran éltünk az alapsokasági eloszlást illetően valamilyen (leggyakrab
ban normalitási) feltételezéssel. Az eloszlások típusának tesztelésére vonatko
zó eljárásokat azonban eleddig nem tárgyaltuk. Ebben a részben az ún. illesz
kedésvizsgálati módszerekkel azt kívánjuk tesztelni, vajon megfelel-e a soka
sági eloszlás valamilyen előre feltételezett valószínűségelméleti vagy empirikus 
eloszlásnak.

Könnyen belátható, hogy a módszerek alapvetően két nagy csoportra 
oszthatók:
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0 az első esetben valamilyen konkrét, pontosan meghatározott el
oszlás fennállását tételezzük fel (pl. normális eloszlás, ahol a vár
ható érték 25 és a variancia 9; Poisson eloszlás A = 1 2  paraméter
rel), ezt az esetet tiszta illeszkedésvizsgálatnak nevezzük. Ide 
tartoznak a konkrét, empirikus eloszlásokra vonatkozó hipotézi
sek is, tehát amikor pl. azt tételezzük fel, hogy egy üzem gépeinek 
a meghibásodások száma szerinti megoszlása rendre 0 ,1 , 0,08, 
0 ,1 2 ,... stb. (vegyük észre, hogy egy minta reprezentativitását ilyen 
módszerrel lehet -  utólag -  tesztelni!); 

m a második csoportba azon eljárások tartoznak, melyek során csak 
az eloszlás típusára (pl. normális, lognormális stb.) van hipotézi
sünk, ám nem tudjuk (vagy nem kívánjuk) konkrétan behatárolni 
az alapsokasági eloszlást, mert valamely jellemzője (várható érték, 
szórás stb.) nem ismeretes. Mivel ezen paramétereket a mintából 
kell becsülnünk a próba során, ezért nevezzük ezeket az eljárá
sokat becsléses illeszkedésvizsgálatnak.

A későbbiekben látni fogjuk, hogy bár elméletileg lényeges különbségek 
mutatkoznak a két tesztelési eljárás között, a gyakorlatban a próba lefolytatása 
csak kevéssé különbözik egymástól. Ebben az alpontban a két leggyakrabban 
előforduló illeszkedésvizsgálati módszert mutatjuk be, kitérve a különböző 
eljárások előnyeire, illetve hátrányaira egyaránt.

2
x -próba

Az empirikus eloszlások elemzése során láthattuk, hogy gyakran nem az 
egyedek felsorolása képezi adatbázisunkat, hanem osztályközös gyakorisági 
sor (pl. aszimmetria-vizsgálat). Ennek analógiájára, amennyiben egy alapsoka
ság valamely jellemző mennyiségi ismérvének eloszlását kívánjuk tesztelni, 
szintén kiindulhatunk a minta csoportosított adataiból. Tekintsük a következő 
osztályközös gyakorisági sort:
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Ismérwáltozatok Gyakoriság
V>°' -Xí Á

a lsó  f e l s őx2 -  x J2 Á

; *

a ls ó  fe l s ő
X r  ~ X Jr fr

Összesen

S
'

II

Az illeszkedésvizsgálat során azt a hipotézist kívánjuk tesztelni, hogy az 
adott minta elemeiből képzett gyakorisági sor egy meghatározott F (x ) elosz
lásból származik. Meg kell jegyeznünk, hogy a próba csak akkor hajtható vég
re, ha minden csoport legalább 5 elemet tartalmaz ( f  > 5 ) , és n is elégsége
sen nagy. Természetesen amennyiben a csoportok elemszáma ennél kisebb, a 
kis gyakorisággal bíró osztályközöket összevonhatjuk, ám nem szabad meg
feledkeznünk arról, hogy a csoportosításnak így is értelmezhetőnek kell ma
radnia. Hipotézisrendszerünket felírhatjuk a következő módon:

H 0 :P r{^_ i< ^< xi}=Pj 

Hí :Pr{xi_1 < ^ < x ,} ^ ^

vagyis az adott osztályközbe esés valószínűsége megegyezik a feltételezett 
eloszlás alapján meghatározható valószínűséggel.

Bebizonyítható, hogy amennyiben valamilyen konkrét, pontosan meghatá
rozott eloszlást tételezünk fel - azaz tiszta illeszkedésvizsgálatot végzünk - úgy a

y 2 _Ts p i f  }l̂ i ) (11.5.)

valószínűségi változó r — 1 szabadságfokú ^-eloszlást követ. A próba 
menete tehát a következő:

1. Meghatározzuk az adott elméleti eloszlásfüggvény értékét 
(P -t, i = l,...r) mindegyik osztályban; a konkrét empirikus 
eloszláshoz történő illesztésnél a P valószínűségek adott fel
tételezett értékek.

2. Kiszámítjuk a próbafüggvény értékét.

372



Hipotézisellenőrzés

3. Az adott, vagy előre választott szignifikancia-szinten döntünk 
a null-, illetve alternatív hipotézis elfogadását illetően: ameny- 
nyiben az általunk számított 2 T érték kisebb, mint a táblabe

li ( , - iZ2) , akkor a nullhipotézist elfogadjuk, ellenkező eset
ben elvetjük.

Becsléses illeszkedésvizsgálat esetén a próba mindössze annyiban módosul, 
hogy az elméleti (kritikus) értéket nem a r - í  szabadságfokú, hanem a 
r - b - 1  szabadságfokú eloszlásból kell származtatni, ahol b a becsült elosz
lási paraméterek száma (pl. amennyiben csali annyit tudunk, hogy normális 
eloszlást tételezünk fel, akkor a becsült paraméterek száma kettő, a várható 
érték és a variancia).

Egy üzem 80 dolgozójának termelékenységére vonatkoznak a 
következő adatok (a termelékenységet a normateljesítés százalé
kával mértük):

Termelékenység (%) Munkások száma
- 70,0 6

o co o o 1 0

80,1 - 90,0 1 2

90,1 - 100,0 18
1 0 0 , 1  - 1 1 0 , 0 14
1 1 0 , 1  - 1 2 0 , 0 1 2

1 2 0 , 1  - 8

Összesen 80
a. Allíthatjuk-e 5%-os szignifikancia-szinten, hogy a munkások telje

sítmény szerinti megoszlása normális eloszlást követ?
b. Állíüiatjuk-e 5%-os szignifikancia-szinten, hogy a munkások telje

sítménye 100 várható értékű és 15 szórású normális eloszlást kö
vet?

Könnyen belátható, hogy az a. esetben - mivel a sokasági elosz
lást definiáló paramétereket a mintából kell becsülnünk - becslé
ses-; a b. esetben - ezzel szemben - tiszta illeszkedésvizsgálatot 
kell végeznünk. Tehát

a. H0 :Pr{x,} normális eloszlást követ 
H j: Pr{x;} nem követ normális eloszlást

a mintából becsült átlag, illetve variancia felhasználásával az el
méleti eloszlás:
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N{ 96,5;297,75)

Határozzuk meg az elméleti eloszlásfüggvény értékeit, vagyis az 
egyes intervallumokba kerülés valószínűségét (csak az első két 
osztályhoz tartozó értéket mutatjuk bel):

Pr{* < 70} = F N(96-5’297-75) {70} = Pr|^< j  = 0,062

Pr {70 < x  < 80} = jpN(%-5̂ 7-75) {80} -  {70} =

= Pr 80-96,5 ] 
•y/297,75 J

-0 ,062 = 0,107

Az eredeti, illetve az elvárt gyakoriságokból meghatározható a 
próbafüggvény értéke:

, _ (6 -0 ,062x80)2 (l0 -0 ,107x80 )2
'r _  0,062X80 + 0,107X80 + " ' ~ ’

Mivel a kritikus érték

7 - 2 - 1 ^ 0 , 0 5  = 9,488

ezért a nullhipotézist 5%-os szignifikancia szinten elfogadjuk, 
vagyis a termelékenység eloszlása normális. (Ügyeljünk rá: min
dig egyoldalú próba, hiszen „túl jó” illeszkedés nincs!)

A második kérdés esetében

b. Ho :Pr{*J~ N (l00,225)

Ht : P rfo}  nem N  (100,225) -ból származik

Az egyes lépések ismertetésétől eltekintünk (ezek elvégzését az 
Olvasóra bízzuk!), a próbafüggvény empirikus értéke:

r  =15,39

miközben a kritikus érték 12,592 (ügyeljünk rá, hogy a szabad
ságfok kettővel nőtt!); vagyis a nullhipotézis elvetendő. 5% -os 
szignifikancia-szinten tehát állíthatjuk, hogy nem a 1 0 0  várható 
értékű, 15 szórású normális eloszlást követi a munkatermelé
kenység.
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K o lm o g o r o  v - S z m it n o  v  p r ó b a

Elképzelhető, hogy egy folytonos mennyiségi ismérv értékei, melyek elosz
lására vonatkozó hipotézisünket tesztelni kívánjuk, nem sorolhatók véges 
számú csoportba. Hasonlóan nem alkalmazhatunk X~ -próbát, ha az egyes 
csoporthoz tartozó mintaelem-számok (és természetesen ezáltal a teljes minta 
elemszáma) kicsi. A folytonos eloszlásfüggvénnyel való egyezését a sokasági 
eloszlásnak ilyenkor a Kolmogorov-Szmiraov próbával tesztelhetjük.

A H0 : Fn ( x ) = F ( x ) nullhipotézis (vagyis az alasokaságnak a feltételezett 
eloszlásával való megegyezése) tesztelésének érdekében határozzuk meg a 
növekvő sorrendbe rendezett mintaelemekhez (x(1),X(2 ),...,X(;j)j tartozó

elméleti eloszlásfüggvény-értékeket, jelölje ezeket rendre Fr (x-̂  j . Definiáljuk 
a következő eloszlásfüggvényt:

s A x )='

0 , ha x  < x (1) 
k“ ,h a x{k] < x< x{k+1) 
n
1 , ha x (a)< x

Látható, hogy a fenti lépcsős függvény a mennyiség ismérvértékek egy 
adott intervallumba esésének mintabeli relatív gyakoriságát mutatja. Amennyi
ben a nullhipotézis igaz, úgy a

D =maxn (11.6.)

teszt-statisztika értéke viszonylag kicsi. Mivel a Dv próbafüggvény csak a 
rangszámokra támaszkodik, ezért a próbát eloszlásmentes, vagy 
nemparaméteres próbának nevezzük. Ha az általunk számított érték (Dn)
kisebb mint a táblabeli érték, akkor a null-, ellenkező esetben az alternatív 
hipotézist fogadjuk el. (Meg kell jegyezni, hogy a próba segítségével egyoldalú 
alternatív hipotézisek esetén is végezhető tesztelés.)

Húsz, egyszerű véletlen módszerrel kiválasztott hallgató tanul
mányi ösztöndíja alapján kívánjuk megvizsgálni, igaz-e a feltevés, 
miszerint a tanulmányi ösztöndíjak eloszlása normális eloszlást 
követ (feltételezésünk szerint az ádagos tanulmány ösztöndíj 
6  000 forint, az ösztöndíjak szórása 3 000 forint). A mintába ke
rült hallgatók ösztöndíjai (Ft):

375



K övetkeztetéses statisztika alapjai

1 2  0 0 0 0 0 8  500 5 000
6  0 0 0 4 500 3 000 3 000 1 1  0 0 0

7 500 6  0 0 0 5 000 0 7 000
15 000 1 0  0 0 0 4 000 3 500 0

Döntsük el - 5%-os szignifíknncia-szinten igaz-e a feltevés!

A minta mérete miatt a Kolmogorov-Szmirnov próbát kell al
kalmazunk. Tekintsük a következő munkatáblát:

Ösztöndíj (Ft) FA*, ) (x >) £>.(*«)
0 0,023 0,050 0,027
0 0,023 0,050 0,027
0 0,023 0,050 0,027
0 0,023 0,050 0,027

3 000 0,159 0,250 0,091
3 000 0,159 0,250 0,091
3 500 0,203 0,350 0,147
4 000 0,251 0,400 0,149
4 500 0,309 0,450 0,141
5 000 0,371 0,500 0,129
5 000 0,371 0,500 0,129
6  0 0 0 0,500 0,600 0 , 1 0 0

6  0 0 0 0,500 0,600 0 , 1 0 0

7 000 0,629 0,700 0,071
7 500 0,641 0,750 0,089
8  0 0 0 0,749 0,800 0,051

1 0  0 0 0 0,908 0,850 0,058
1 1  0 0 0 0,953 0,900 0,053
1 2  0 0 0 0,977 0,950 0,027
15 000 0,999 1 , 0 0 0 0 , 0 0 1

Látható, hogy a próbafüggvény Dn(x, )  maximuma 0,149 (a
4 000 Ft-os ösztöndíjnál!), ezt kell összehasonlítani a próba saját 
táblájával (lásd pl. HAJDÚ et al [1994-95]), ahonnan a kritikus 
érték D2 0 .0 0 5  =0,294 adódik. A fentiek értelmében a
nullhipotézist elfogadjuk, vagyis a tanulmányi ösztöndíjak elosz
lása, 5%-os szignifikancia-szinten 6  000 Ft várható értékű, 3 000 
Ft szórású normális eloszlást követ.

Felmerülhet a kérdés, hogy a két korábban bemutatott illeszkedésvizsgála- 
ti-eljárás közül melyiket célszerűbb alkalmazni. Nos erre minden szituációban
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érvényes válasz nem adható, a módszerválasztást a konkrét probléma ismere
tében kell megejtenünk.

A Kolmogorov-Szmirnov próbának kétségtelenül előnye, hogy:
B kismintás esetben is alkalmazható;
0  egyedi adatokból tesztel, ezáltal nincs információveszteség, tehát 

általában hatásosabb.

Ugyanakkor mindenképpen hátránya a Kolmogorov-Szmirnov próbának, 
hogy:

0 csak folytonos eloszlást képes tesztelni;
B becsléses esetben nincs tábla (vagyis nem tudjuk növelni az elfo

gadási tartomány nagyságát a becslésből eredő bizonytalanság nö
vekedés ellensúlyozása érdekében);

B szignifikancia-érték csak nehezen számszerűsíthető.

A fentiek miatt ismételten hangsúlyozni kell, hogy az eljárások közötti vá
lasztást a probléma ismeretében, annak jellemzőit figyelembe véve kell meg
tenni.

11.3.2 Függetlenség-vizsgálat

Korábbi tanulmányainkból ismeretes, hogy az ismérvek közötti kapcsola
tot szorosság szempontjából három kategóriába soroltuk:

■ függetlenség;
B sztochasztikus jellegű kapcsolat;
B függvényszerű, determinisztikus kapcsolat.

Tananyagunk első részében a kapcsolatok vizsgálata során ún. kapcsolat- 
szorossági mérőszámokat definiáltunk (pl. Cramer-együttható, vagy szóráshá
nyados) és ezek értéke alapján következtettünk az ismérvek közötti együtt
mozgás erősségére.

A mintából történő következtetés esetén ez az út — könnyen beláthatóan — 
nem járható, hiszen egy kapcsolat-szorossági mérőszám „mindössze” a min
tába került egyedek esetében képes mérni az ismérvek közötti kapcsolatot. 
Annak érdekében, hogy az alapsokaságra vonatkozóan is meg tudjunk fogal
mazni állításokat, a következtetéses statisztika eszközei közül a teszteljárások
kal szoktunk dolgozni.

A statisztikai próbák egy viszonylag széles köre foglalkozik a sztochaszti
kus kapcsolatokkal, mégpedig úgy, hogy a kapcsolat szorosságának fenti hár
mas tagolását binárissá alakítja, vagyis megelégszünk azzal, hogy eldöntsük
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(természetesen megfelelő szignifikancia-szint mellett), hogy a két ismérv füg. 
getlen-e, vagy sem.

A sztochasztikus kapcsolatok létét tesztelő hipotézisellenőrzési eljárásokat 
szokás általánosságban is függetlenség-vizsgálatnak nevezni; ám a bevett ma
gyar statisztikai szóhasználat értelmében a függetlenség-vizsgálat az asszo
ciációs kapcsolat szignifikáns voltát tesztelő eljárás. Bizonyára emlékszünk, 
asszociációsnak nevezünk egy kapcsolatot akkor, ha abban két110 (vagy több) 
minőségi ismérv szerepel.

Korábban már bevezettük az ún. négyzetes kontmgencia mutatót,
amely az asszociációs kapcsolat szorosságának mérésében is (Cramer- 
együttlrató számítása) kitüntetett helyet fogjál el. Ugyanebből a mutatószám
ból kell kiindulnunk akkor is, ha mintából származnak az információink. Em
lékeztetőül

értéke 0 , ha az ismérvek függedenek, és egyre nagyobb, ha a sztochasztikus 
kapcsolat szorosabb.

A fenti -  ismert -  összefüggést egészítsük ki azzal, hogy bebizonyídtatóan 
a mintabeli (empirikus) jjf2  -érték eloszlása könnyen felírható, ugyanis függet
lenség esetén ~ vagyis (x — l)(o — l) szabadságfokú -
eloszlást követ.

Az asszociációs kapcsolat létének tesztelése, vagyis annak vizsgálata, hogy 
két minőségi ismérv függeden-e, innen már egyszerű. Tesztelendő a

H0: f = 0

H , - f >  0

hipotézisrendszer (vegyük észre, hogy egyoldalú próbáról van szó, hiszen 
olyan eset, hogy „túl kicsi a mutató” nem ésszerű!), a próbafüggvény a (1 1 .7 .) 
tesztstatisztika.

Az APEH egy 300 elemű minta alapján próbálja megvizsgálni, 
vajon független-e az adóbevallást készítők jövedelemforrása a

110 Tananyagunkban csak a kétváltozós esetet mutatjuk be.
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bevallásokban fellelhető hibáktól. Ennek érdekében a 300 min
tába került személyről az alábbi kimutatást készítették:

<------- A bevalló jövedelemforrásai
A bevallás Csak munka

bér
Csak önálló 
jövedelem Mindkettő Összesen

Ijjves 125 20 65 210
Tíjbás 15 35 40 90
7)sszesen 140 55 105 300

Állapítsuk meg, hogy függedennek tekindiető-e a két ismérv 
egymás toll

A szokásos hipotézisrendszer mellett, a próbafüggvén)' empiri
kus értéke:

105x90

A 140x210 ........  105x90
300 300

A kritikus érték, vagyis a (3 — l ) x ( 2 - l )  = 2 szabadságfokú X1 -
eloszlás táblájából származó érték, pl. 5%-os szignifikancia- 
szinten 5,991; vagyis a nullhipotézist el kell vetni: a két ismérv 
nem függetien egymástól. (Ezen nem lepődhetünk meg, hiszen 
látjuk, hogy míg a teljes mintában 70%-os a hibádan bevallást 
készítők aránya, addig a csak önálló jövedelemmel rendelkezők 
esetén ezen arány alacsonyabb, mint 50%!)

Vegyük észre, hogy a függetienségvizsgálat tesztje a korábban tárgyalt il
leszkedésvizsgálat kiterjesztése, hiszen ez utóbbi -próbája felfogható úgy, 
mint egy olyan esete a függedenségvizsgálatnak, amikor az egyik ismérvnek 
csak egy kimenetele van (ezek az empirikus gyakoriságok), de ezzel nem feltét
lenül megegyező arányban fordulnak elő az alapsokaságban az egyes változa
tok (elméled valószínűségek).

11.3.3 Varianciaanalízis

Az előző alfejezetben bemutattuk az egy-, illetve kétmintás várható érték 
próbákat. Láthattuk, hogy ezek a tesztek egy, illetve két sokaság legalapvetőbb 
paraméterének (várható érték, szórás, arány) egy adott értékkel, illetve egy
mással való egyezőségét vizsgálták. Jelen alpontban az előzőeken némiképp

125- 140x210
300

379



KÖVETKEZTETÉSES STATISZTIKA ALAPJAI

„túllépve”, feloldjuk a sokaságok számára tett kikötésünket és kettőnél több 
sokaság esetén is használható módszerrel ismerkedünk meg.

A statisztikai hipotézisvizsgálat egyik legtöbbet alkalmazott módszere 
melynek használata rendkívül különböző kérdésfeltevések esetén is indokolt, a 
varianciaanalízis (szóráselemzés)111.

A módszer alkalmazásának három leggyakoribb alkalmazási területe:

1 . kettőnél több (rész) sokaság várható értékének egyezőségére 
vonatkozó hipotézis ellenőrzése;

2 . homogenitás-vizsgálat;
3. vegyes kapcsolat (kvalitatív és kvantitatív változó közötti 

kapcsolat) szignifikáns voltának tesztelése.

Valamennyi — fenti — probléma gyakorlatilag ugyanazt jelenti, vagyis hogy 
megkíséreljük egy vagy több minőségi ismérv alapján képzett részmintákban a 
kiválasztott mennyiségi ismérv szerinti különbözőséget számszerűsíteni.

Ennek megfelelően a továbbiakban mindvégig az alábbi hipotézisrendszer 
tesztelését végezzük:

H0 : fi1=p2 =. . .=f im= n  

Hi : 3J

A nullhipotézis elfogadása -  az előbbi felsorolás sorrendjében — a várható 
értékek egyezőségének, a részekre bontott sokaság homogenitásának, illetve a 
vegyes kapcsolat hiányának (függetlenség) kimondását jelenti.

Nagyon fontos tudnunk, hogy a varianciaanalízis módszere feltételezi az 
alapsokaságon és valamennyi csoporton (részsokaságon) belül a mennyiségi 
ismérv normális eloszlásit. (Ez utóbbi feltétel tesztelését az előző fejezetben 
bemutattuk.) Szintén a módszer előfeltétele, hogy a csoportok szórásai azono
sak (egyenlők) legyenek. Az ezt tesztelni képes ún. Bartlett-próba tárgyalása 
meghaladja a tananyag kereteit.

A próba végrehajtása előtt írjuk fel a varianciaanalízis modelljét!

x ji =  fJ +  T j +  £jj (11.8.)

111 A  módszer nevének ismert rövidítése (az angol ANalysis O f VAriance alapján) 
ANOVA.
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ahol a j-edik csoport i-edik eleme (.x-,.) ,  a teljes sokaságra vonatkozó vár

ható érték (ju ) , a j-edik osztály csoporthatása (t J  és az £Jt véletlen hatás
összegeként adódik. Könnyen belátható, hogy minél szorosabb a kapcsolat a 
csoportosító minőségi ismérv és a mennyiségi ismén' között (vagyis minél 
inkább különböznek a részsokaságok várható értékei), annál jelentősebb a 
modellben az egyes csoportokhoz való tartozás hatása. Legyen a j-edik cso
portra jellemző várható érték jUj = jU + T .! Mivel

ezért a (1 1 .8 .) képlet felírható:

=P + (/Jj - p )  + (Xj , -P j )

Vagy némiképp átalakítva:

[xji - p )  = (fJj - r i + ( xji ~Pj )

A fenti képlet a várható értékektől (átlagoktól) való eltérésekre ír fel össze
függést. Nevezzük a képlet baloldalán található különbséget teljes eltérésnek, 
a jobboldal első tagját külső eltérésnek, mert a csoportátlag és a főátlag elté
rését méri; a jobboldal második tagját pedig belső eltérésnek, mivel az egyedi 
adat és a csoportátlag csoporton belüli eltérését mutatja. így a várható értékek 
(valamennyi csoportátlag) egyezősége esetén — jól láthatóan — a külső eltéré
seknek 0 -nak kell lenni112, a teljes eltérés csali a belső eltérésekből tevődik 
össze. Ezek után könnyű belátni, hogy a korábban felírt hipotézisrendszer 
nullhipotézisének tesztelése, a külső eltérések 0 -tól való különbözőségének 
ellenőrzésére redukálódik. A (11.8.) képletben egyetlen megfigyelésre felírt 
összefüggés könnyen általánosítható az egész mintára vonatkozóan. írjuk fel 
az eltérésnégyzet-összegekre érvényes összefüggést113:

ZZ ( * > - v f  = Z*y(̂  -̂ )2+ZZ(^ - V j )2 (n-9-)

112 Könnyen belátható, hogy amennyiben valamennyi részsokaság várható értéke 
azonos, úgy az — ezek átlagaként képződó — teljes várható érték is egyenlő lesz ezek
kel.

113 Vegyük észre, hogy eljárásunk gondolatmenete azonos a szórásnégyzet össze
tevőkre bontásánál bemutatottakkal (lásd 0. fejezet).
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A fenti képlet a teljes eltérésnégyzet-összeget felbontja külső (csoportok 
közötti), illetve belső (csoportokon belüli) eltérésnégyzet-összegre. Belátha
tó114, hogy az eltérésnégyzet-összegekből képezhető az alábbi próbafüggvény:

F  = JJ ^ -  (1 1 .1 0 .)

n — m

amely a nullhipotézis teljesülése esetén m -1 ; n -  m szabadságfok-párú F- 
eloszlást követ, ahol n = ' ^ n J . A fenti próbafüggvény -  egyoldalú (nagyobb) 
-  alternatív hipotézist feltételezve alkalmas a varianciaanalízis végrehajtására.

A statisztika gyakorlatában bevett szokás a varianciaanalízis legfontosabb 
eredményeit az alábbi típusú, ún. varianciaanalízis-táblában összegyűjteni:

11-6. tábla: Varianciaanalízis-tábla

Tényezők Eltérésnégyzet
összeg (SS)

Szfok
(df)

Átlagos eltérés- 
négyzet-összeg (MS) F

Csoportok
között

^ = í ^ ( * h - x ) 2

J=1
m — í

m — 1
m s k

m s b

Csoporton
belül • ^ =£ £ (*>-* ,)2 

i=i
n -  m

n — m
-

Összesen

rtJ_\X1

sT'PnJ 11 

II'A

ti — 1 ■ SS
t i - 1

-

Látható, hogy a varianciaanalízis-táblában képződik azon próbafüggvény- 
érték, amely összevethető egy adott szignifikancia-szinthez tartozó kritikus 
értékkel, illetve amely alapján a szignifikancia-érték számítható; így a döntés a 
fenti tábla alapján kézenfekvő.

A statisztika tárgy oktatásának hatékonyságát vizsgálva kíváncsi
ak vagyunk arra, vajon található-e különbség a különböző tago
zatok hallgatóinak eredményei között. A fenti kérdés megvála
szolását szolgáló véletlen mintavétel részeredményeit az alábbi
akban olvashatjuk:

114 Lásd, pl. HAJDÚ et al.[1994-95]. A  témával bővebben foglalkozni szándéko
zóknak ajánlhatjuk HAJDU-HUNYADI[1995] cikkét.
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Jellemző Nappali Esti Levelező
n 80 60 40
X 4,2 4,1 3,9
a 0,9 0,8 1,1

Vizsgáljuk meg, hogy azonosnak tekinthető-e a különböző tago
zatokon elért átlagos statisztika jegy! (Ezzel egyenértékű kérdés, 
hogy függetlennek tekinthető-e a statisztika jegy a hallgató tago
zatától; illetve, hogy liomogén-e a hallgatók eredménye statiszti
kából!)

Amennyiben feltételezzük, hogy a hallgatók statisztika jegy sze
rinti eloszlása normális, valamint hogy valamennyi tagozaton 
egyenlő a jegyek szórása, akkor alkalmazható a varianciaanalízis 
módszere. A szokásos hipotézisrendszert alkalmazzuk tehát:

Hi : 3y Hj *  fi

Elsőként határozzuk meg a 180 mintába került hallgatóra vonat
kozó „főátlagot”:

_ 80x4,2 + 60x4,1 + 40x3,9 _

Ezután írjuk fel az eltérésnégyzet-összegeket:

SSK = 80(4 ,2 -4 ,l)2 + 60(4,1 - 4 , l)2+40(3,9 - 4 , l)2 =1,6 

SSB =80 X  0,92 + 60 X  0,82 + 40x1, l2 =151,6

Ennek ismertében felírható a próbafüggvény empirikus értéke:

SSV 1,6
p _ m —_1 3 — 1 = n Q4

SSB 151,6 ’
n -  m 180 -  2

A varianciaanalízis mindenkor egyoldalú próbaként hajtandó 
végre (Hiszen „túlságosan” nem egyezhetnek meg!), ezért a kriti
kus érték (2 ;~2 0 0 ) szabadságfok-párnál

F «3  04
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vagyis a nullhipotézist el kell fogadni, az átlagok nem különböz
nek tagozat szerint.

11.4 HipotéziseUenőrzés az  Excelben

A hipotézisellenőrzésről eddig írtak viszonylag jól mutatták, hogy tesztelés 
során is a korábban már megismert mintajellemzőket (mintaátlag, standard 
hiba stb.) használjuk, és ezekből építjük fel a próbafuggvény empirikus érté
két. Ebből következően az feltevés-ellenőrzés egyik lehetséges módja az Ex
celben, hogy a 1 . fejezetben bemutatott módon meghatározzuk a szükséges 
mintajellemzőket, kiszámítjuk a próbafüggvény empirikus értékét, és a korábbi 
fejezetekben ismertetett eloszlásfüggvények alapján az adott szignifikancia 
szinthez tartozó kritikus értéke (ke)t határozunk meg és ennek alapján dön
tünk, vagy azonnal szignifikancia-értéket számszerűsítünk és így hozzuk meg 
döntésünket. Az Excel ilyen, „számológép-szerű” használatára nem mutatunk 
példát, ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy az egymintás próbák esetében ez a 
követendő út.

A beépített eljárások között több olyan hipotézisellenőrzési eljárást is talál
hatunk, melyet nem részleteztünk a tankönyvben. A valamennyi, itt nem tag
lalt próba iránt érdeklődőknek ismét RAPPAI [2001] könyvét ajánlhatjuk.

Az általunk is ismertetett tesztelés közül két -  összetettebb -  eljárás támo
gatását mutatjuk be, ezek a

* kétmintás t-próba; és a 
B varianciaanalízis.

Mindkét tesztelési eljárás az Eszközök menü Adatelemzés pontjában találha
tó, az előbbi a Kétmintás t-próba egyenlő szórásnégyzetekkel, az utóbbi az Egytényezős 
varianciaanalízis néven szerepel. Ne feledkezzünk meg arról, hogy mindkét 
próba végrehajtása előfeltételek teljesüléséhez kötött, ezen előfeltételek közül 
az Excel csak a két variancia egyezőségének tesztelését támogatja (a „szoká
sos” helyen a Kétmintás F-próba a szórásnégyzetekre nevű eljárás). Noha az Excel 
panelek kitöltése nem bonyolult néhány szóval ismertetjük a két próba végre
hajtásának menetét.

A 11.2.2. pontban ismertetett, két alapsokaságé várható érték egyezségére 
(illetve a köztük levő különbség egy adott számmal történő egyezőségére) 
vonatkozó t-próba előfeltétele, hogy mindkét alapsokaság eloszlása legyen 
normális, valamint, hogy a két alapsokaságé szórásnégyzet (variancia) legyen 
egyenlő. A próba gyakorlati lebonyolítását az utóbbi tesztelésével kezdjük. A 
megfelelő eljárást kiválasztva az alábbi input-panelhez jutunk:
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Kétmintás F-pröba a szórás négyzet re

Bemenet
L  vá lto zó ta rto m á n y :

2. vá lto zó ta rto m á n y :

I I F e lira tok  

A lfa : 0 ,0 5

Kim eneti beá llítások 

O Kim eneti ta rto m á n y : 

( : )  Új m unkalápra (n é v ): 

O Új m unka füze tbe

OK

Mégse

Súgó

A panel értelemszerű kitöltése (két minta elemeit tartalmazó cellák feltün
tetése az 1 ., illetve 2 . váltó zó tartományban, ügyelve az esetleges megnevezé
sekre, valamint a szignifikancia-szint beállítása) után az output tartalmazza a 
legfontosabb mintastatisztikákat, a próbafüggvény (F) empirikus értékét, illet
ve az egyoldalú alternatív hipotézis feltételezésével meghatározott kritikus 
értéket, valamint szignfikancia-értéket. Látszólag meglepő, hogy az Excel 
egyoldalú próbát hajt végre, hiszen tankönyvünkben mi is kétoldalú próbát 
(nem egyenlő ellenhipotézist) sugalltunk, ám a program „takarékosan” jár el, 
kihasználja, hogy az F-eloszlású próbafüggvény esetén az egyik kritikus érték 
1 -nél nagyobb, a másik kisebb, így az empirikus próbafüggvény-érték nagyság
rendje alapján kiválasztja, hogy az alsó, vagy a felső kritikus érték a releváns. 
Döntésünk tehát úgy történik, hogy amennyiben a számított F-értékünk az 
Excel által megadott kritikus érték és 1 közé esik, akkor a nullhipotézist elfo
gadjuk, ellenkező esetben (túl kicsi, vagy túl nagy F-érték esetén) elvetjük. A 
próba egyoldalúként történő felfogása természetesen felveti a szignifikancia- 
szint bölcs megválasztásának szükségességét.

Amennyiben a varianciákat egyezőnek találtuk, végrehajtható a várható ér
tékek összehasonlítása. Töltsük ki a következő input-panelt: .. .

v í q '■ s- tfj. •*,> , f -[ < sí'„

a ■' CK*^€£utó, -nV-;-/. J: 0-0 T sJ. ' ' \V
•Ha. f  <tx. T  ed t !■«:?;’ ooCE.y.y_p. c  e j  '
«-». AX.W. ^  ’T- fth

So.ből^^JUA ; H*= Fi. ’ Fí,
cdLax.ít • sLTAju.*. ~ !-*Ly
bCfO . ' 4í3

ajfosiy'

• ‘fit Í! M/f
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Kétmintás t-próba nem-egyenlő szórásnégyzeteknél

Bem enet

1. vá lto z ó ta rto m á n y :

2, v á lto zó ta rto m á n y :

F e lté te le z e tt á tlagos e lté rés ,

M  F e lira tok  

A lfa : 0 ,05

Kim eneti beá llítások 

K im eneti ta rto m á n y :

Ú j m urika lap ia  (n é v ):

O  Új m unka füze tbe

m

OK

Mégse

Súgó

Ügyeljünk arra, hogy a Feltételezett átlagos eltérés cella üresen hagyása a két 
várható érték egyezőségének vizsgálatát eredményezi, amennyiben konkrét 
különbséget kívánunk tesztelni úgy ebbe a cellába csak nemnegatív érték írha
tó. Az eljárás eredményeképpen kapott információk értelemszerűek, az Excel 
felkínálja mind az egyoldalú, mind a kétoldalú alternatív hipotézis kezelésének 
a lehetőségét is.

Hasonlóan kényelmes megoldást kínál a program varianciaanalízis alkal
mazására is. Válasszuk az Egytényezős varianciaanalízis nevű eljárást:
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Talán még emlékszünk rá, hogy ebben az esetben az egyes alapsokaságok 
(csoportok) elemszámának nem feltétlenül kell megegyezni, ugyanakkor az 
adatoknak összefüggő tartományban kell lenni (a különböző sokaságok vagy 
sor, vagy oszlop szerint legyenek rendezettek). Az eljárás használatát az alábbi 
példán mutatjuk be.

Egy üzemben, ahol több ezren dolgoznak, kiválasztanak a hét 
munkanapján 2 0 - 2 0  dolgozót, és feljegyzik a normához teljesít
ményüket (a norma teljesítése 100-at jelent). A létrejövő -  elemi 
-  adatbázis a következő:

Dolgozó Hétfő Kedd Szerda Csüt Péntek
1 99 98 95 98 99
2 98 99 100 98 98
3 99 101 104 101 99
4 103 104 101 99 98
5 103 101 95 101 102
6 102 101 101 102 98
7 100 102 108 98 98
8 98 101 101 101 97
9 98 99 101 97 104
10 100 102 100 101 103
11 98 97 101 99 99
12 95 104 98 104 99
13 98 99 101 100 96
14 95 103 101 99 95
15 104 101 101 104 101
16 102 99 102 102 99
17 102 104 99 104 96
18 101 97 98 104 103
19 104 103 100 96 102
20 96 98 99 103 99

Tételezzük fel, hogy a norma beállítása helyes, így a teljesítések 
normális eloszlást követően, és valamennyi napon azonos a telje
sítmények szórása. Mindezek alapján vizsgáljuk meg, hogy a 
normateljesítés azonosnak tekinthető-e 'a hét napjain, vagy léte
zik ún. „naptár-effektus”!

Legyen hipotézisrendszerünk:

H0 : M h  = M k  ~  f^ s z  ~  f^ c s  ~  M p  ~~ ^

H ,: Vy f i j * M
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Tehát a nullhipotézis szerint a hét napjain azonos a teljesítmé
nyek várható értéke, az alternatív hipotézis értelmében létezik 
olyan nap, amikor a teljesítmény nem azonos a heti átlaggal. Al
kalmazzuk a varianciaanalízis módszerét! Az Excel eljárás out
putja:

Egytényezős varianciaanalízis

ÖSSZESÍTÉS
Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia

Hétfő 20 1995 99,75 7,88
Kedd 20 2013 100,65 5,29
Szerda 20 2006 100,30 7,91
Csüt 20 2011 100,55 6,26
Péntek 20 1985 99,25 6,30

VARIANCIAANALÍZIS
Tényezők SS df MS F p-érték F krit

Csoportok között 27,80 4 6,95 1,03 0,39 2,47
Csoporton belül 639,20 95 6,73

Összesen 667,00 99

Az Excel eredményül egyrészt a hét napjaira, mint 20 elemű 
mintákra, vonatkozó alapstatisztikákat közli (láthatjuk, hogy pl. 
hétfőn az ádagos teljesítmény norma 99,75%-a, 7,88
varianciával). Majd egy a korábbi jelöléseinkkel ekvivalens vari
anciaanalízis táblát (lásd 11-6. tábla) számszerűsítünk. Ebből lát
ható, hogy esetünkben a próbafüggvény értéke 1,03 a kritikus ér
ték 2,47, vagyis a nullhipotézist el kell fogadni. Ugyanerre az 
eredményre jutunk a szignifikancia-érték alapján, hiszen ez azt 
mutatja a nullhipotézis elvetése esetén 39%-os valószínűséggel 
hibázunk, ezt túl nagynak ítéljük, így nem vetjük el a kiinduló fel
tevést. Összefoglalva tehát a hét napjain a dolgozók normatelje
sítménye azonosnak tekinthető.

Ismét hangsúlyozzuk, hogy az MS Excel további teszt-eljárásokat is tartal
maz, ám ezek ismertetésére itt már nem térünk ki.
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11.5 Feladatok

l l . l . f .  Egy meghatározott típushoz tartozó véletlenszerűen kiválasztott 150 
hűtőgép élettartam szerinti megoszlását tartalmazza az alábbi tábla:

Élettartam
(év)

Megfigyelések 
száma (db)

Várható gya
koriságok

X2 próbafügg
vény értéke

-7,5 1 0

7,5 - 8,0 29
8,0 - 8,5 64
8,5 - 9,0 32
9,0- 15

Összesem 150 3,805

Ismeretes, hogy x  = 8,3 s = 0,5

Normális eloszlást feltételezve számítsa ki a fenti táblában a kipontozott 
helyekre kerülő számértékeket!

a Ellenőrizze azt az állítást, hogy a hűtőgépek élettartama normális 
eloszlást követ ( (X -  0,01)!

B Teljesülnek-e 5%-os szignifikancia-szinten az alábbi minőségi elő
írások
a. az élettartam átlaga haladja meg a 8  évet;
b. a szórás nem haladhatja meg a 0,4 évet;
c. a hűtőgépek legfeljebb 15%-a mehet tönkre 8  évnél rövidebb 

idő alatt.

11.2.f. Egy automata gép által fából készített kuglibábu előírt mérete 
500 mm, lOmm-es szórással. A hosszmérték véletlen ingadozásai normális 
eloszlást követnek. Az elkészült kuglibábukból az alábbi 10 elemű mintát vet
ték:

Sorszám Méret (mm) Sorszám Méret (mm)
0 1 . 483 06. 483
0 2 . 502 07. 512
03. 490 08. 482
04. 496 09. 490
05. 502 1 0 . 500

s Állapítsa meg az előírásoknak megfelelően végzi-e a gép a terme
lést, azaz elfogadható-e a méretingadozás!
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n Állapítsa meg 5% -os szignifikancia szint mellett a minta alapján 
hogy a vizsgálat tárgyát képező gép az előírt magasságú bábukat 
készíti-el

11.3. Í. Egy két hétig tartó árubemutatón megkérdeztek 1000 véletlenszerű
en kiválasztottat, hogy vásárolna-e a kiállított termékből. A megkérdezettek 
70%-a nő volt, közülük 450 válaszolt igennel. A férfiak köréből 180 pozitív 
válasz érkezett.

n Állíthatjuk-e 5%-os szignifikancia-szinten, hogy az emberek leg
alább kétharmada vásárolni fog a termékből? 

a Igaz-e, hogy a nők körében nagyobb arányban található potenciá
lis vásárló?

11.4. f. Egy vállalatnál porcelán telefontesteket készítenek. Ehhez 2 öntő
formát használnak. Megvizsgálták a 2 öntőformával előállított termékek minő
ségét. Az egyik öntőformával előállított telefontestekből 25 elemű mintát vet
tek. Az átlagos méret 200 mm, a méretek szóródása 7,9 mm volt. A másik 
öntőformával előállított termékből 30 elemű minta alapján az átlagos méret 
208 mm, a szórás 5,5 mm. A sokasági eloszlás mindkét öntőformánál normá
lis. Azonos méretűnek kezelhetjük-e a két öntőformával előállított terméke
ket?

11.5. f. Egy izzólámpa-gyárban vizsgálták a különféle típusú izzók égési idő
tartamát (élettartamát). A vizsgálat érdekében típusonként 6 - 6  elemű egyszerű 
véletlen mintákat vettek; az ádagos élettartamra és a szórásra vonatkozó 
eredményeket az alábbi táblában összegezték (az élettartam normális eloszlása 
feltételezhető):

Az izzólámpa 
típusa

Átlagos élettartam 
(óra)

Az élettartam szórása 
(óra)

60 W 770 40
75 W 700 50
100 W 720 30

Tekinthetjük-e a különböző izzólámpákat élettartam szempontjából azo
nosnak?

390



Hipotézisellenőrzés

l l .ó . f .  Egy vákuumtechnikai tennék egyik lényeges, mA-ben mérhető mi
nőségi jellemzőjét technológiai változtatással magasabb értékre akarjuk hozni. 
A változtatás előtti és a változtatás utáni állapot összehasonlításához (a nor
mális eloszlás mindkét esetben feltételezhető) a következő információkat is
merjük:

M intanagyság Adag (mA) Szórás (mA)
Változtatás előtt 17 39,4 1,46
Változtatás után 25 42,1 1 , 6 6

Vizsgáljuk meg, eredményes volt-e a technológiai váltás!
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12 Egyszerű lineáris regresszió
A társadalmi-gazdasági jelenségek között szinte minden esetben találunk 

valamilyen értékelhető oksági kapcsolatot. Ezek az összefüggések általában 
sztochasztikus természetitek, vagyis az egyik jelenség változása a másik jelenség 
valamilyen irányú és mértékű változását vonja maga után, nagy valószínűség
gel. Természetesen a jelenségeket, folyamatokat önmagukban is elemezhetjük, 
azonban számítani kell arra, hogy ilyen esetben csak egy bekövetkezett állapot 
vizsgálatáról lehet szó. A tényezők függvényében történő vizsgálat részlete
sebb analízisre ad lehetőséget: számszerűsíthetjük a ható tényezőket, vizsgál
hatjuk a jelenségek összefüggését, továbbá lehetőség nyílhat előrejelzésekre, 
szimulációs .modellezésekre.

Mint tanultuk, a mennyiségi ismérvek között, fennálló sztochasztikus ösz- 
szefuggést korrelációnak nevezzük.

Számos példával tudjuk illusztrálni a korrelációs kapcsolatot: 
termékek ára és a fogyasztás volumene közötti összefüggés; a jö
vedelműk nagysága és a fogyasztás közötti kapcsolat; életkor és a 
havi átlagos kereset közötti viszony; cégek ráfordítása és ered
ménye közötti összefüggés; ráfordítások (inputok) és kibocsátás, 
termelés (output) közötti kapcsolat stb.

A számszerű adatokkal jellemezhető változók közötti összefüggések vizs
gálatára két jellemző statisztikai módszert, a regressziószámítást és a korrelá
ciószámítást használhatjuk. A regressziószámítás a jelenségek összefüggése
iben meglévő tendenciákat vizsgálja, a kapcsolatok természetét, tóTvériyszerű- 
ségét-ptóbálja megragadni valamilyen egzakt függvény segítségével. A korre
lációszámítás a tényezők közötti kapcsolat erősségét, intenzitását méri. Ter
mészetesen a kétféle módszer szorosan összefügg, kieégszítik egymást, hiszen 
a kapcsolatokat más-más megközelítésben vizsgálják.

Az idősoros és keresztmetszeti adatok egyaránt alkalmasak a regressziós és 
korrelációs számítások elvégzésére, azonban némely esetben -  mint látni fog
juk -  eltérő kezelést igényelnek.

395



A STATISZTIKAI MODELLEZÉS ALAPJAI

12.1 B evezetés a reg ressz ió an a líz isb e

Tételezzük fel, hogy a vizsgálni kívánt változó, az eredményvákozó1̂  
(Y ) alakulása, csökkenése vagy növekedése sztochasztikusan függ egy ma
gyarázó, vágj' tényezőváltozótól ( X ) . A két változó közötti kapcsolat ter
mészetét elsőként egy egyszerű grafikus módszer, a pontdiagram segítségével 
tárhatjuk fel. A kapcsolat lehetséges típusait az alábbi ábrában foglaltuk össze.

12-1. ábra: A változók közötti kapcsolatok típusai 

a. b.

Ahol az a) és b) ábra alapján világosan kirajzolódik a determinisztikus lineá
ris jelleg. Hasonló, azonban csak sztochasztikusan érvényesülő lineáris kap
csolatot fedezhetünk fel c) és d) esetben. Az e) típus egy görbe vonalú kapcso- 115

115 Az eredményváltozót (Y) általában függő, míg a tényezőváltozót (X) függet
len változónak hívjuk.
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latra116 utal, míg az J) jel alatt feltüntetett esetben semmilyen törvényszerűséget 
nem olvashatunk ki a két változó között.

A fenti korrelációs kapcsolatok komplex leírását regressziós modell segítségé
vel végezzük el. A regressziós modell, mint a statisztikai modellek egyik 
legfontosabb fajtája a jelenségek közötti összefüggésele vizsgálat szempontjá
ból legfontosabb vonásait ragadja meg, a valószínűségi jellegű összefüggések 
egzakt matematikai formában történő leírását adja. Joggal vetődik fel az elem
zőben, hogy a korrelációs (nem függvényszerű) kapcsolat esetén is keressünk 
és találjunk egy olyan tendenciát, amelyet egzakt analitikus függvénnyel le 
lehet írni. Elsőként tételezzünk fel lineáris117 kapcsolatot!

Az alábbi ábra jól szemlélteti, hogy egy (pozitív) korrelációs kapcsolat ter
mészetét leírhatjuk egy lineáris függvény segítségével. A függvényt 
regressziófüggvénynek nevezzük.

12-2. ábra: A kétváltozós regresszió

' mL c -ü  W"- ‘V

. 1 ■ t" / r>'. * M' ‘ -V.- • r;> ,.V* • C  ' A- • . • • '•\ ̂  <•*£' * vj-. - ' •*. . ' y - A- -y
í r  i AdjépCv* >ÍV̂  - -• c iü 'y  .v , - C 1 CCUffj íü/LcAV  ̂ * S r X 'ö uo^_,

116 A  nem lineáris korrelációs kapcsolatot a későbbiekben vázlatosan érinteni fog
juk.

117 A  gyakorlatban fontos szerepet játszik a lineáris korrelációs kapcsolat feltétele
zése. Előnye, hogy könnyen kezelhető, az eredmények jól interpretálhatóak, valamint 
sok esetben a nem lineáris összefüggések is visszavezethetők lineáris alakra.
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A lineáris regressziós függvény fiM paramétere a tengelymetszetet1 1B, a f i  
paraméter pedig az egyenes meredekségét jelöli.

A 12-2. ábra alapján világosan látható, hogy az eredményváltozó (Y) ér
tékei legtöbbször eltérnek a regressziós függvénnyel meghatározható értékek
től ( y ) U9, a tényezőváltozó minden rögzített értéke (Ah) mellett. Az eltérést

jelöljük e  -nal! Egy adott Xt érték mellett az alábbi módon szemléltethetjük a 
megfigyelt és a regressziós egyenessel meghatározható érték közötti összefüg
gést.

12-3. ábra: A megfigyelt és a függvénnyel meghatározott Y érték rögzített X t esetén

A továbbiakban tételezzük fel, hogy a megfigyelt értékek az alapsokaság 
X - Y  megfigyelési adatpárjainak csupán mintabeli értékei! Gazdasági adat
bázisok esetén ez a feltevés reális.

Például egy adott cégnél vizsgálhatjuk az értékesítési forgalom 
alakulását a reklámköltségek függvényében. A reklámköltség 
meghatározó faktora az értékesítés volumenének, azonban nem 
kizárólagosan. Az értékesítés mennyiségére ugyanis számos más 118 119

118 Tehát ahol a becsült (feltételezett) egyenes metszi az Ytengelyt.
119 Az eltérés egyértelmű, ha arra gondolunk, hogy itt nem determinisztikus, ha

nem sztochasztikus, korrelációs összefüggésről van szó.
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-  itt figyelembe nem vett -  tényező is hatással van. Azonos rek
lámköltség-összegek mellett más területen vagy más időszakban 
eltérő értékesítési volumeneket kvantifikálhatunk.

Az Y eredményváltozó valószínűségi változóként viselkedik. Feltételez
hetjük továbbá, hogy az Y  változó normális eloszlást követ, jU y  várható ér
tékkel. Ezt a várható értéket azonban elméleti megfontolások alapján kifejez
hetjük /Zy = J30 + J3XX  összefüggéssel, ami tulajdonképpen az összes lehetsé
ges -  általunk nem ismert — X — Y adatpár regressziós függvénye. Ezt a 
függvényt: alap-regressziós függvénynek nevezzük. Az alap-regressziós 
függvény értékei, valamint a megfigyelt Y értékek közötti eltérést véletlen 
hibának, sorozatát véletlen hiba-változónak nevezzük (jele: £). Mindezek 
alapján kijelenthetjük, hogy a regressziós modell eredményváltozója (Y) és 
hibatényezője ( f )  egyaránt valószínűségi változó. A tényezőváltozó általában 
’rogzitétt érték, azonban némely esetben lehet valószínűségi változó120 is.

A regressziós modellben az Y eredményváltozó a várható érték, azaz az 
alap-regresszió és a véletlen hiba összegeként írható fel. Rögzített X  értékek 
mellett az Y értékei konkrét eloszlást :ü rendelkeznek, jUY várható értékkel és
<jy  varianciával. A regressziós modell sematikus illusztrációját a 12-4. ábra 
tartalmazza.

120 Amennyiben X  valószínűségi változó a regressziószámítás speciális módsze
reket igényelhet.
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12-4. ábra: A kétváltozós regressziós modell

Az ún. alap-regressziós modell az alábbi formában írható fel.

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

Az £ hibatényezőről még el kell mondani, hogy előnyös ha várható érté
ke: 0 és szórása ( a E) állandó. A fentiek alapján tehát a konkrét modellt há
rom ismeretlen paraméter segítségével lehet meghatározni.

Amint korábban említettük, azok a számértékek, amelyek rendelkezésünk
re állnak mintának tekinthetők. Ezért a paramétereket csak becsülni tudjuk. A 
minta-regressziós modell, amely tulajdonképpen a konkrét elemzéseink 
eszköze, a következő módon jellemezhető.

j Y = b0+b1X  + e \ (12.2.)

A minta-regressziós függvény ( Y = b0 + b^X j , továbbiakban regressziós
függvény paraméterei segítségével az alap-regressziós függvényt becsüljük 
meg. Fontos szerepet játszik a gyakorlati számításokban az e változó, ami a
véletlen hibatag realizációja_és reziduális változónak hívjuk, értékeit
reziduumnak nevezzük.

400



Egyszerű lineáris regresszió

12.2 A regressziós függvény meghatározása

A vizsgálathoz rendelkezésre álló n elemű minta121 alapján elsőként a min
ta-regressziós függvény paramétereit kell meghatározni. A feladat olyan lineá
ris függvény meghatározása, amely a lehető legjobban illeszkedik X -  Y pon
tokhoz. Amint azt a 12-3. ábra alapján láttuk, a megfigyelt eredményváltozó 
tényleges és becsült értékei pozitív és negatív irányban eltérhetnek egymástól.

Általánosan elfogadott a statisztika gyakorlatában, hogy az eltérések négy
zeteinek összege segítségével nyerhetjük a legjobb lineáris torzítatlan tulajdon
sággal rendelkező becsléseket a regressziós modell paramétereire. A módszert 
Hasszikusjlegldsebb négyzetek módszerének (KLNM) nevezzük122. (Az 
eljárás lényegében megegyezik az idősorelemzésnél bemutatott trendparamé
ter becsléssel. Az egyeüen lényegi különbség, hogy ott egy-egy időponthoz 
csak egy megfigyelés tartozott, míg a regressziószámításban egy-egy rögzített 
magyarázó változó értékhez több különböző eredményváltozó-érték tartoz
hat.)

A KLNM alapgondolata szerint az eredményváltozó tényleges és becsült 
értékeinek különbségéből képzett reziduumok [e = y  -  y )  négyzetösszege
egy könnyen deriválható folytonos függvény, amelynek szélsőérték-helyei 
egyszerűen megállapíthatóak. További előnye a módszernek, hogy az eltérés 
négyzetek a hibákat, eltéréseket súlyozva veszi figyelembe, ezáltal is biztosítva 
azt, hogy a lehető legjobb függvényt illesszük a pontfelhőre.

A módszerrel azokat a paramétereket keressük, amelyek mellett a becsült 
és a tényleges eredményváltozó értékek eltérése minimális123.

(12.3.)

121 Mindez n számú adatpárt, X — Y változót jelent
122 Magyar nyelven olvashatunk erről KÖRÖSI et al [1990], HUNYADI [2001] és 

RAMANATHAN [2003] műveiben. Gyakran használják angol rövidítését is OLS — 
Ordinary Least Squares. Itt kell megjegyeznünk, hogy a KLNM nem egyedüli becslési 
módszere a regressziós paramétereknek. Közismert még a maximum likelihood (ML) 
módszer, de a regressziós modellezés sajátos problémái időnként további módszere
ket igényelnek.

123 A  továbbiakban a képletekben a szummációs határok feltüntetésétől eltekin
tünk, mindenütt i — 1 , . . . ,n .
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A függvényt a paraméterek szerint parciálisán deriválva, és megoldva a 
szélsőértékhely-keresés feladatát, az alábbi becslőfüggvényekkel határozhatjuk 
meg a regressziós paramétereket:

Az összefüggések részletesebb levezetését a fejezet végi Függelékben talál
ja meg az Olvasó. __________ _

TT'

*1 *
“ \ k * - * ) 2 n * 2 - ^ 2

y
L z r

i T x  _ _ /
-  ^  === y  -  bxx  ■

(12.4.)

A (12.4.) összefüggés egy fontos összefüggést mutat: b0 becslőfuggvénye 
alapján kijelenthetjük, hogy a kétváltozós lineáris regressziófüggvény azzal a 
feltételezéssel él, hogy a magyarázó változó átlagos értékénél az eredményvál
tozó becsült értéke megegyezik az eredményváltozó mintabeli átlagával.

A regressziófuggvény paraméterei a változók közötti kapcsolat fontos in
formációit szolgáltatják, amelyek alkalmasak a jelenségek közötti összefüggé
sek elemzésére, analízisére. Nagyon fontos tehát, a paraméterek pontos értel
mezése. A regressziós paraméterek jelentését jól követhetjük a 12-5. ábra se
gítségével.

Itt jegyezzük meg, hogy a gyakorlat a bx paraméternek különös hangsúlyt 
ad, regressziós együtthatónak hívják, míg a b0 paraméter neve: tengely
metszet vagy konstans.

Feltételezhetjük, hogy ha a regressziós paraméterek különböznek nullától, 
akkor ha X  = 0 , vagyis a magyarázó változó értéke nulla, úgy Y = b0. A gya
korlatban az a kérdés, hogy a nulla beletartozik-e az X  értékek halmazába, 
illetve értelmezési tartományába. A b0 paraméter értelmezhetőségét egy egy
szerű példával világítjuk meg.

Valamely növény terméshozama függhet a felhasznált műtrágya 
mennyiségétől. Ilyen esetben a b0 tengelymetszet azt jelzi, hogy 
mekkora ádagps terméshozam várható, ha nem használnak mű
trágyát, tehát a paraméter közgazdaságilag értelmezhető. Eltérő 
véleményt alkothatunk azonban, ha a műtrágya, mint tényezővál
tozó helyett a felhasznált munkaidő-ráfordítást tekintjük ténye
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zőváltozónak. Egyértelmű, hogy amennyiben senki sem fordított 
időt a termelésre, hozam sem várható124.

Hasonlóan könnyen belátható ^ /paraméter jelentése. Tegyük fel, hogy a 
magyarázó változó értéke 1  egységgel női Ékkor

Y' = b0+b1{X + l)= b 0+blX + b1 (12.5.)

az eredményváltozó átlagosan, várhatóan bx egységgel változik. Növekszik 
abban az esetben, ha a bx pozitív, és csökken, ha a bx negatív előjellel rendel
kezik.

12-5. ábra: A regressziós függvény paramétereinek geometriai értelmezése

Más megközelítésben a bx regressziós együttható az egyenes meredekségét 
meghatározó iránytangens.

A regressziós együttható a tényezőváltozó egységnyi növekedését kísérő 
várható eredményváltozó-változást (növekedést, illetve csökkenést) számsze- 
rűsíti az eredeti adatbázisnak megfelelő mértékegységben. Használjuk ki, hogy 
lineáris regressziófüggvény esetén az első derivált a bx regressziós együttható, 
vagyis:

124 Természetesen kizárva azt az esetet, ha az előző évben be nem takarított termés 
újra kizöldel.

403



A  STATISZTIKAI MODELLEZÉS ALAPJAI

K
dY
dX

Természetesen nemcsak az abszolút mértékű változást, hanem a relatív 
változást is vizsgálatunk tárgyává tehetjük. így jutunk el a közgazdasági elem
zésekben igen fontos szerepet játszó elaszticitás fogalmához. Az elaszticitás, 
rugalmassági együttható arra ad választ, hogy az X magyarázó változó 
1%-osliövekédéséshez az Y eredményváltozó hány %-os (tehát relatív) vál
tozása járni várhatóan.

A relatív változások hányadosa:

AT , AX
y  ' x

Mivel ez a hányados AX nagyságától is függ, ezért célszerű, ha a rugal
masság mutatószámát, határátmenettel értelmezzük. így Y -nak X  -re vonat
kozó elaszticitási együtthatója:

EI(Y ,X ) =
lim í  ÁY

a x ->o[ a x
dY  . y  
dX ’ X

( 12.6.)

Ebből az elaszticitás az alábbiak szerint módosul:
-

E/(Y,X) = b1j (12.7.)

Gyors és értékes információt nyerhetünk, ha az átlagos elaszticitási hasz
náljuk:

M Y ,X )  = b , j ( 12.8.)

A mérőszám nagyságából és előjeléből közgazdasági következtetéseket125 

vonhatunk le.

Tételezzük fel, hogy egy kiskereskedelmi áruházláncnál 10 vélet
lenül kiválasztott hét adatai alapján vizsgálták egy reklámozott

125 Gondoljunk az árrugalmasságra! Amennyiben az árrugalmasság mutatószáma 
egynél nagyobb rugalmas, míg ellenkező esetben rugalmadan árucikkről, termékről 
van szó.
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csokoládé értékesített mennyisége és a csokoládé hetente változó 
ára közötti kapcsolatot. Az adatokat az alábbi tábla tartalmazza.

12-1. tábla: A csokoládé forgalma és ára egy áruházláncnál

Hetek
Heti értékesített 

mennyiség 
(ezer darab)

Értékesítési ár 
(Ft/darab)

1 38 272
2 25 355
3 30 342
4 27 310
5 40 285
6 34 325
7 40 265
8 50 236
9 51 200

10 45 220

Célszerű, ha az elemző elsőként egy pontdiagram segítségével 
próbálja megérteni az összefüggést. A jelenségek természete 
alapján logikus, hogy az okozat, azaz az eredményváltozó szere
pét az értékesített mennyiség, míg az ok, tehát a tényezőváltozó 
szerepét a fogyasztói ár töltheti be. A 12-6. ábra alapján egy ne
gatív irányú lineáris kapcsolatot tételezhetünk fel a két változó 
között.
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12-6. ábra: Az ár és értékesített mennyiség összefüggése

60

50 - ♦ ♦
o

<s>
o

<3>

10 -

0

150 200 250 300 350 400

Fogyasztói ár, Ft/darab

Az alapadatokból létrehoztuk a 1 2 -2 . táblában elhelyezkedő 
részeredményeket, amelyek segítségével a regressziófüggvény pa
raméterei a (12.4.) képlet szerint meghatározhatóak. Itt szeret
nénk megegyezni, hogy a legegyszerűbb szoftverek is automati
kusan szolgáltatják a becsült paramétereket, azonban a módszer 
alapos végiggondolása érdekében nem érdektelen, ha reprodu
káljuk lépésről lépésre a számításokat.
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12-2. tábla: Munkatábia a regressziós paraméterek meghatározásához

# Y X XY X 2 Y2

1 38 272 10 336 73 984 1 444
2 25 355 8  875 126 025 625
3 30 342 1 0  260 116 964 900
4 27 310 8  370 96 100 729
5 40 285 11 400 81 225 1 600
6 34 325 11 050 105 625 1 156
7 40 265 1 0  600 70 225 1  600
8 50 236 1 1  800 55 696 2 500
9 51 2 0 0 1 0  2 0 0 40 000 2  601
1 0 45 2 2 0 9 900 48 400 2 025
Összesen 380 2  810 102 791 814 244 15 180
Átlag 38 281 - - -
Szórás 8,60 49,63 - - -

megfelelő, (12.4.) képleteket alkalmazva a paraméterek:

' , 10X102791-2810X380
, -----------------------------— = -0,162
■ 1 10x814 244-28102
I b0 = 38 -  (-0,162) X 281 = 83,5

> -  k  ... •- * ----------
A regressziófüggvény:

i
Y = 83,5-0,162X

A tengelymetszet (b0) közgazdaságilag nem értelmezhető, mivel 
az áruházláncnak nem érdeke az ingyen csokoládé forgalmazása.

A regressziós együttható (bx) viszont értékes információt szol
gáltat: a csokoládé árának egy forintnyi növekedése, átlagosan, 
várhatóan 0,162 ezer darabbal, azaz 162 darabbal csökkenthet) i 
az értékesített mennyiséget hetente. Mindez az ismeret nagyon 
hasznos lehet a menedzsment számára.

Számítsuk ki az átlagos elaszticitás mértékét!

v  x  H 281
E/(38,281) = -0,162—  = -1,20

A csokoládé kereslete az átlag környezetében igen rugalmas, -
1,2%.
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Tegyük fel, hogy a cég menedzsmentje szeretné tudni, hogy mi
lyen rugalmassággal bir a csokoládé, ha fogyasztói árát 300,- 
Ft/darabban határozzák meg.

E/(Y,X = 300) = -0,162 300
83,5-0,162x300

-  •-> ■ ’ ;

= -1,39

Amennyiben a fogyasztói árat 300 forintról 1%-kal növelik, az 
értékesített volumen várhatóan 1,39%-kal csökken. Mindez alá
támasztja, hogy a csokoládé esetében egy igen rugalmas keresletű 
árucikkről van szó, ahol az értékesített volumen az árváltozások
ra erős csökkenéssel reagál.

A regressziófüggvény, amely a kapcsolat természetét, törvényszerűségét 
hivatott kifejezni, nem válaszol arra a kérdésre, hogy milyen a változók közötti 
kapcsolat intenzitása, milyen mértékben kell elfogadni a feltárt tendenciát. A 
korrelációs kapcsolat intenzitását, feltéve, hogy lineáris összefüggést tételez
tünk fel a változók között, és azt modelleztük, a lineáris korrelációs együtt
ható hivatott mérni. A mutatószám meghatározásának gondolatmenetét, az 
együttható értelmezését, a 8.3.3 fejezetben már áttekintettük. Az alábbiakban 
egy érdekes, gyakran használt összefüggésre hívjuk fel a figyelmet. Korábban 
beláttuk, hogy

C __Z ( x i - * ) f o - y )
(7y, ( J y  ' n G X O y/

A regressziós együtthatQ,becslése során alkalmaztuk az alábbi képletet

b _ « Z x y - Z x I y _ E ( x - ^ ) ( y - y ) _ Z ( x - ^ ) ( y - y )

1 \«zx2-(z xp z( x ~ * ) 2

A regressziófüggvény és a lineáris korrelációs együttható ugyanazon jelen
ség más-más megközelítését adja. Közöttük azonban, a fentiek alapján egysze
rű összefüggést126 lehet találni:

• = ̂ (12.9.)

126 Természetesen a lineáris korrelációs együttható és a szórások ismeretében ki
számíthatjuk a regressziós együtthatót: b _,. °V

a x
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Fontos szerepe van a regressziós modellezésben a lineáris korrelációs 
együttható négyzetének (r") is, amelyet determ inációs együtthatónak hí-
vunkTÁ determinációs együttható arra ad választ, hogy a tényezőváltozó az 
eredményváltozó szóródását (varianciáját) milyen hányadban (százalékban) 
határozza meg.

Az előző példánkat folytatva mérjük meg a változók kapcsolatá
nak szorosságát!

A (12.9.) képlet segítségével, felhasználva a 12-2. munkatábla 
adatait

_________ 102791-10x281x38_________

814 244 -10 x2 812) ( l5  1 8 0 -1 0  x  382)

/ £ - _  102 791-10x281x38  _ _Q ^

10X49,63X8,6 ~ ’

megállapíthatjuk, hogy a fogyasztói ár és az értékesített mennyi
ség között igen erős, negatív irányú a korrelációs kapcsolat.

A determinációs együttható: r 2 =0,873, azt jelzi, hogy a fo
gyasztói ár a heti értékesítési volumen varianciájának 87,3%-át 
magyarázza meg.

Természetesen a regressziós együttható és a szórások ismereté
ben is meghatározható a lineáris korrelációs együttható:

- .............  49 63 '
r  = -0 ,162—-—  = -0,934

8,6

12.3 A becslés standard hibája

Az alap-regresszió tárgyalása során megemlítettük, hogy a regressziós mo
dellt tulajdonképpen a függvény paraméterei és a véletlen változó szórása írja 
le. Nagy jelentőséggel bír, hogy a tényleges és a becsült eredményváltozó érté
kek milyen mértékben térnek el egymástól. Ezen szórás tulajdonképpen a 
véletlen változó, hibatényező szórása, amelyet az ismert, mintának tekinthető 
adatok alapján a reziduális változók ismeretében becsülünk. A legkisebb négy
zetek módszerének alkalmazása, többféle feltétel mellett, megköveteli, hogy a 
reziduális változónak a várható értéke 0  legyen.
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A véletlen változó szórásának becslése127 a reziduumok alapján, az alábbi 
módon végezhető el:

s = Z  ( y - j f
ti —2

(12.10.)

Az s , azaz a korrigált reziduális szórás, vagy másként a regresszió 
standard hibája jelzi az illeszkedés „jóságát”. A modell annál pontosabban 
illeszkedik, minél kisebb j  értéke.

Gyakorlati megfontolások miatt felírjuk az s mutatószám kiszámításának 
egy módosított képletét128.

s =. I Z y 2 - ^ Z Y - ^ Z X Y
' t i - 2

( 12. 11.)

A becslés standard hibája tulajdonképpen az alap-regressziós modell cr£ 
paraméterét hivatott becsülni, azt a szórást, amely mellett a tényleges megfi
gyelt Y értékek az alap-regressziós függvény körül szóródnak, amint ezt a 12-
4. ábra illusztráltuk. A becslés standard hibája a regresszió-analízis során ki
emelkedően fontos szerepet játszik.

Példánkat folytatva, számítsuk ki a becslés standard hibáját, a 
korrigált reziduális szórástl A számításokhoz a 12-2. munkatábla 
adatait használjuk.

s = /15180-83,502517x380-(-0,161931)Xl02 791 _
1 0 -2

94,05858
8

= 3,429

Az értékesítési volumenre vonatkozó becslésünk átlagosan 3 429 
darabbal tér el a megfigyelt értékektől, ami nem jelentős, figye
lembe véve az eladások 25 ezer, illetve 50 ezer darab közötti in
tervallumát. Az alacsony korrigált reziduális szórás egyben arra is 
utal, hogy a modellünk alapvetően jól illeszkedik.

127 A  nevezőben a n csökkentett értéke hivatott biztosítani a becslés torzítatlaiisá-
gát.

128 Itt kell megjegyeznünk, hogy a kétféle módon számított s érték csak akkor 
egyezik meg, ha az alábbi képletben a regressziós paramétereket nagy pontossággal, 
nem kerekített értékekkel használjuk fel.
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12.4 Intervallumbecslés a regressziós modellben

A becslés standard hibája vagy más néven a korrigált reziduális szórás lehe
tővé teszi a regressziós modellel végzett további számítások elvégzését, a kü
lönböző becslések kiegészítését.

12.4.1 Az eredményváltozó (Y) értékeinek becslése

A regressziós modell előállítása során a regressziós paraméterekre pont
becsléseket adunk. Hasonló pontbecslést készíthetünk az eredményváltozó 
értékeire vonatkozóan a regressziófíiggvény segítségével.

ahol: X0 a magyarázó változó konkrét értékét jelöli,

Y0 az eredményváltozó pontbecslése, az adott tényezőváltozó mellett.

A pontbecslés bizonytalansága (a becslés hibája) tulajdonképpen két ténye
zőre vezethető vissza:

■ a megfigyelt eredményváltozó értékei szóródnak a minta regresz- 
sziós függvény körül;

■ a minta regressziós függvény értékei szóródnak az alap regresszió 
körül.

A regressziós pontbecsléshez rendelhető konfidencia intervallum mindkét 
tényezőt figyelembe veszi. Nézzük először a (12.12.) képlet szerinti pontbecs
lés standard hibáját (ju ) 129l

A négyzetgyökjel alatti kifejezés első tagja a hiba első tényezőjét (a megfi
gyelt értékek és a minta regresszió eltérését), míg a második tag a második 
tényezőt (a minta-, és alap regresszió eltérését) számszerűsíti.

A fenti standard hiba képletet egyszerűsítve a gyakorlatban „megszokott” 
kifejezést kapjuk.

129 A  standard hiba részletes levezetését lásd: MUNDRUCZÓ [1981], 
RAMANATHAN [2003]

 ̂o — ^\X0 (12.12.)

(12.13.)
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l  + i  + ( * o - X ) 2

T I*-*)2
= s,

1

n £ X 2 - « X 2
(12.14.)

A standard hiba képlete alapján megállapíthatjuk, hogy az a legkisebb érté
ket akkor veszi fel, ha X 0 = X , minden más esetben a segítségével képzett 
becslési intervallum nagyobb. Ezt a megállapítást tanulmányozhatjuk az alábbi 
ábra alapján.

12-7. ábra: A regressziós becslés konfidencia intervalluma

A konfidencia intervallum számítása során felmerül annak a kérdése, hogy 
milyen valószínűségi eloszlás mellett készítsük el a konkrét intervallumot? 
Láttuk, hogy a becslés standard hibája fontos szerepet tölt be a regresszió
analízis során. Mivel itt a véletlen tag, a hibatényező varianciájáról van szó, 
természetes, hogy a problémát a változó eloszlására vezetjük vissza. Ideális 
esetben a hibatényező eloszlása normális, 0 várható érték mellett. Nagy min
ták esetén feltételezhető a normális eloszlás, és ilyenkor a modell valamennyi 
becsült paraméterére vonatkozóan élhetünk a normalitás feltevéssel. A gya
korlatban azonban -  számítva a kevesebb elemszámra -  normális oleszlás 
helyett a t-elos^lásfeltételedével élünk.

Az általános gyakorlat szerint mi is a t-eloszlás segítségével definiáljuk a 
becslés konfidencia intervallumát.

Y ± t X s . (12.15.)
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Kétváltozós esetben, a (12.15.) képletben használt t-eloszlás szabadságfoka 
n~ 2 .

Tegyük fel, hogy az áruházlánc vezetése kíváncsi arra, hogy 300,- 
Ft/darab egységár mellett a vizsgált csokoládé esetében mekkora 
forgalomra számíthatnak 95%-os megbízhatóság mellett.

Nézzük először a pontbecslést!

Yi00 = 83,5 — 0,162x300 = 34,9 ezer darab/hét

A pontbecslés standard hibája (ahol, mint tudjuk s = 3,429):

1 (300-281)
j ,  =3,429* 1+ — + - V

10 8 1 4 2 4 4 -1 0  X 2812

1 ' X f  1

= 3,429J1 + — + —----- =3,62
10 24634

A t-eloszlás táblabeli értéke 5%-os szignifikancia szinten 2,306 
(t-eloszlás szabadságfoka 10-2=8). A hibahatár: 
2,306 X 3,62 »  8,3 A konfidencia intervallum:

34,9±8,3=> 26,6 — 43,2

Tehát a 300 forintos fogyasztói ár mellett a cég -  95%-os meg
bízhatóság mellett — hetente legalább 26 600 db, legfeljebb 43 
2 0 0  darab csokoládé értékesítésére számíthat. • i/

12.4.2 A regressziós együttható intervallumbecslése,i„ W y

A regressziós modell paraméterei, mint tudjuk, pontbecslés eredményei, 
ezért kézenfekvő, ha a regressziós függvény paramétereire is elvégezzük az 
intervallumbecslést. Meg kell azonban jegyezni, hogy itt különösen a regresz- 
sziós együttható (^ ) segítségével készített intervallumbecslés lehet fontos, 
alapvetően a paraméter közgazdasági mondanivalója miatt.

Tudjuk, hogy a minta alapján az alap-regresszió p x regressziós együttható
jának a becslése a célunk. A J3{ paraméter standard hibája az alábbi módon 
határozható130 meg

( x - x f
(12.16.)

130 Levezetést lásd szintén RAMANATHAN [2003]-ban.
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A fiü standard hibájának kiszámítási módja:

Su = s

l - K * - * ) 1
(12.17.)

Korábban bemutatott példánkban érdekes lehet a regressziós 
együttható paraméterére vonatkozó intervallumbecslés is. Fel
használva az előző képleteket, a standard hiba (megjegyezzük, 
hogy itt a nagy pontossággal kiszámított s értékét használtuk 
fel):

_ 3,428895 
* ^24 634

0,021847

t  -  2,306 értékkel számolva a konfidencia intervallum:

-0,162 ±2,306x0,0218
- 0, 212—  - 0,112

Tehát az értékesítési ár 1 forintos növelése, 95%-os megbízható
ság mellett, legalább 2 1 2 , legfeljebb 1 1 2  darabbal csökkenti a he
tente eladható csokoládé mennyiségét a cégnél.

12.5 A variancia dekompozíciója

Eddigi ismereteink alapján könnyen értelmezhető az alábbi összefüggés, 

Y = Y + ( y ~y ) (12.18.)

ami felírható az alábbi módon

Y = b0 + b1X  + ( Y - b 0- b 1X )

ahol Y a megfigyelt érték,
b0 + bxX  a lineáris függvény által magyarázott rész, 
Y - b 0 -  bxX  a reziduális eltérés.

Vonjuk ki az eredményváltozó átlagát a (12.18.) kifejezés mindkét oldalá
ból!

( y - y ) = ( y - y ) + ( y - y )
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Viszonylag egyszerűen belátható, hogy a fenti összefüggés érvényes a 
négyzetösszegekre is.

Z (y - ? )2= Z (^-f )2+Z (y -^ )2 (m 9-)
Vezessük be a következő jelölésekét!

s s T = £ ( Y ~ r ) 2

s s r = ] £ ( y - y ) 2

s s e = Z ( y - y ) 2

ahol SST a teljes eltérésnégyzet-összeg,
a regressziós becslések eltérésnégyzet-összege, 
a reziduális négyzetösszeg131.

Ezek alapján a (12.19.) összefüggés felírható az alábbi módon is
SST = SSR + SSE

A teljes eltérésnégyzet-összeget tehát megmagyarázhatjuk a regresszió által 
magyarázható szisztematikus eltérésekkel, valamint a nem magyarázott 
(maradék), nem szisztematikus eltérésekkel. Vegyük észre, hogy amennyi
ben (12.19.) összefüggés minden tagját elosztjuk /z-nel, vagy a torzítadanság 
biztosítása miatt n - í  -gyei, a variancia-felbontást kapjuk

4 = 4 + 4  (12-20.)

A megfigyelt eredményváltozó szórásnégyzete tehát egyenlő a szisztemati
kus, becsült értékek szórásnégyzetének, valamint a maradéknak, a reziduális 
szórásnégyzeteknek az összegével. Ez nagyon hasonlít arra az ismert össze
függésre, amely szerint a teljes szórásnégyzet a külső s%órúsnégy%et és a belső s%ó- 
rásnégy%et összege. Ezeket az összefüggéseket egyrészt a determinációs együttha
tó definiálása, másrészt a hipotézisek ellenőrzése során hasznosítjuk.

Amennyiben a (12.20.) összefüggést átrendezzük

X y  X y

(12.21.)

131
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meghatározhatjuk azt a hányadot, amelyet a regresszió idéz elő az ered-
2

ményváltozó szóródásában, amit a - j-  hányados fejez ki. Ezt a hányadost
sY

determinációs együtthatónak hívjuk és r2 -tel jelöljük. Ezzel a fogalommal 
már találkoztunk a lineáris korrelációs együttható kapcsán (lásd 8.3.3 fejezet). 
Itt azonban a szorossági mérés más irányú megközelítéséről van szó, amiről 
elmondható, hogy amennyiben a kapcsolat valóban lineáris, a kétféle módon
számított r2 mutatószám megegyezik egymással132. írjuk fel a determinációs 
együttható kiszámításának lehetséges formuláit!

r 2 _ 4 _ !  K . S E R ,  SSE 
~ s l~  s l~  SST ~ SST

(12.22.)

J
A determinációs együttható négyzétgyoke~a~kórreláció szorosságát méri. 

Amennyiben azonban a determinációs együtthatóból indulunk ki, közvetlenül 
nem tudjuk megállapítani a kapcsolat előjelét (mivel a négyzetgyökvonás pozi
tív számot eredményez), ezért ilyen esetben a regressziós együttható [bx) 
előjelét szokás az eredményhez kapcsolni.

Példánkban az eltérésnégyzet-összegek:

SST = 740 SSR = 645,94 SSE = 94,06

ami alapján az összefüggés:

740 = 645,94 + 94,06

A determinációs együttható:

2r 645,94 „ 94,06
740 “ 740

= 0,8729

A regresszió tehát 87,29%-ban határozza meg az Y eredményvál
tozó, tehát a heti értékesítési mennyiségek szóródását. A lineáris 
kapcsolat léte miatt ez az eredmény megegyezik a korábban, más 
módon mért szorossági mérőszám eredményével.

132 Nem lineáris összefüggés esetén a két mutató eltérése jelentős lehet, ilyenkor a 
determinációs együttható elve alapján lehet és érdemes a korreláció szorosságát mérni.
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12.6 A regressziós modell és paramétereinek tesztelése

Megismertük az előzőekben a regressziós modell készítésének főbb lépése
it. Láttuk, hogy tulajdonképpen egy speciális becslésről van szó. A modell 
építésének logikája, valamint az a tény, hogy tulajdonképpen mintával dolgo
zunk, elvezet a feltevések statisztikai ellenőrzéséhez. Meg kell győződni arról, 
hogy ismereteink alapján létezik-e az adott jelenségek összefüggését leíró alap
regressziós modell, lényeges hatást fejt-e ki a tényezőváltozó, jó becslési mód
szert alkalmaztunk-e? A regressziós modelleknek statisztikai hipotézisekkel 
történő ellenőrzése az előbb felsoroltaknál sokkal szélesebb körre terjed ki, mi 
itt csupán a legegyszerűbb, de általánosan használandó módszerek bemutatá
sára vállalkozunk.

Az előző alfejezetben megismert eltérésnégyzet-összegekre vonatkozó ösz- 
szefuggés (12.19.) felkínálja a varianda-analí^is alkalmazásának lehetőségét. A 
módszer alapgondolata szerint az eltérésnégyzet-összegek segítségével lehető
ség nyílik a modell varianciájának ( c r )  eltérő irányú becslésére. Az eltérések
ről szerzett ismereteinket foglaljuk össze a variancia-analízis táblájában!

12-3. tábla: Kétváltozós regressziós modell varianciaanalízis táblája

Összetevő
(forrás)

Négyzetösszegek
(SS)

Szabadságfokok
(df)

Adagos eltérés- 
négyzet-összeg 

, (MS)
Regresszió TÁR 1 MSR = SSR/1
Maradék SSE n — 2 MSE = SSE /{n-2)
Teljes SST 7 1 -  1

Fontos szerepet tölt be a regressziós modellek értékelése során a maradé
kok (rezidiaumok) átlagos eltérésnégyzet-összege az MSEUi. Ez a muta
tószám a modell illeszkedését hivatott mérni, és tulajdonképpen a korrigált 
reziduális szórásnak, vagy másképpen a becslés standard hibájának a négyzete

MS.E = r m = I ( r - r ) . =f , (12.23.)
71-2  n — 2

A variancia-analízis táblája módot ad a modell egészének létezését megfo
galmazó hipotézis tesztelésére, amit globális tesztnek is nevezhetünk. Láttuk 
eddigi fejtegetéseink során, hogy kiemelkedő Fontosságú a kétváltozós regresz- 133

133 Mean square error szavak rövidítése, már bevezettük az idősorok elemzése so
rán.
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sziós modellben a regressziós együttható. Amennyiben az általunk nem ismert 
alap-regressziós függvény J3l paramétere szignifikánsan nem tér el nullától, a 
modell nem létezik, a változók között nincs értékelhető kapcsolat. Ezért külö
nösen fontos a regressziós együtthatóra vonatkozó hipotézis megfogalmazása 
és annak ellenőrzése. Hipotézis-rendszerünk az alábbi:

H 0 - A =  0 

H n A *  0

a. L>*öthcvü>,.
(12.24.)

Amennyiben a nullhipotézis igaz, a modell nem létezik, minden eredmény 
csupán a „véletlen műve”. A variancia-analízis gondolatmenetének megfelelve 
a hipotézist F-próbával ellenőrizzük. A próbafüggvény:

„  MSR SSR/1
~ MSE ~ SSE/(n -  2) (12'25,)

aliol az F-el oszlás esetében használandó szabadságfok-pár: 1 és t i -  2.

A döntési szabályt akár a szignifikancia-szint, akár a szignifikancia-érték 
segítségével felállíthatjuk.

* Elfogadjuk a nullhipotézist, és ezáltal nem létezőnek tekintjük a 
modellt, ha az F-statisztika számított értéke kisebb, mint egy adott 
s^igiiifikanda-s^ntbe^ tartozó F-eloszlás táblabeli értéke, megfelelő 
felső kvantilise, azaz a kritikus érték. Elvetjük a nullhipotézist, va
gyis a modellt létezőnek, relevánsnak tekintjük, ha a próbafügg
vény értéke meghaladja a táblabeli értéket.

0 Szignifikancia-érték alapján úgy döntünk, hogy amennyiben 
érték-kisebb, mint egy tetszőlegesen megválasztott valószínűségi, 
szignifikancia-szint (or = 0,01; 0C = 0,05; Ct = 0,1 stb.) a 
nullhipotézist elvetjük. Ellenkező esetben elfogadjuk a 
nullhipotézist, mivel az általunk választott értéket meghaladja az 
elsőfajú hiba elkövetésének valószínűsége, ezt a hibát pedig -  
mint tudjuk -  el akarjuk kerülni. Megjegyezzük, hogy ezt a döntési 
lehetőséget a statisztikai szoftverek közvetlenül felkínálják.

Az F-statisztikát ki lehet fejezni a determinációs együtthatók segítségével 
is. Egyszerű átalakítások után (a levezetést a Függelékben közöljük) a próba- 
függvény:

_ r 2 (« - 2 ) 
l - r 2 • t

(12.26.)
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Fontos lehet továbbá annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy a regressziós 
együttható azonos-e egy előre meghatározott a értékkel. Hipotézisrendsze
rünk:

H0 : A = *
(12.27.)

Ekkor feltesszük, hogy a regressziós együtthatókJ^eJLoszlást. követnek. A 
próbafüggvény a becsült regressziós paraméter és a feltételezett érték különb
ségének, valamint a paraméter standard hibájának hányadosa

_ — a _ bx~ a

_____ L_____  (12.28.)

amely a nullhipotézis teljesülése esetén « — 2  szabadságfokú t-elos^lást kö
vet.

A (12.27.) hipotézisrendszer speciális, és a regressziós elemzésekben gyak
ran' használt esete, amikor a = 0 . Ekkor a próbafüggvény a regressziós para
méterek egyenkénti, elkülönített tesztelésére alkalmas. Itt szeretnénk hangsú
lyozni, hogy a tengelymetszetet, a b0 paramétert, gyakorlati okok miatt sok
szor akkor is meghagyjuk a modellben, ha nem szignifikáns.

A korrelációs, regressziós vizsgálatok minta-jellegének hangsúlyozása fel
veti a kapcsolat létének ellenőrzését is, amit a lineáris korrelációs együttható 
korábban már bemutatott, t-próbán alapuló tesztelése segítségével oldhatunk 
meg.

Ellenőrizzük a regressziós modellünkre és a kapcsolatra vonat
kozó feltevéseinket! Mivel minden regressziós modell-elemzés a 
modell egészének diagnózisával kezdődik, itt is célszerű először 
modellünk globális tesztjét elvégezni varianciaanalízis segítségé
vel. Az adatokat az alábbi 12-4. tábla tartalmazza.
-  \  ,  , . „  -  í ; „  j i  ö  — a  —  ^

 ̂ "■V ' ---- - *' ' fg'.- ' T(/
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12-4. tábla: A kereskedelmi cég adatainak varíancia táblája

1 Összetevő 
(forrás)

Négyzetösszegek
(SS)

Szabadságfokok
(d£)

Átlagos eltérés- 
négyzet-ősszeg 

(MS)
Regresszió 645,94 1 645,94
Maradék 94,06 8 11,76
Teljes 740,00 9

A próbafüggvény értéke:

^ 645,94 r „ ^ 0,8729X(10 -2 ) r i n ,F  =---------= 54,93 illetve F =-------------------- - = 54,94
11,76 1-0,8729

Az adott szabadságfokok mellett a táblabeli érték 5%-os 
szignifikancia-szinten: (1.8)F0 0 5  =5,32.

A kritikus értéket összevetve a próbafüggvény értékével megál
lapíthatjuk, hogy 5%-os szignifikancia- szinten el kell verni a 
nullhipotézist, azaz J3t paraméter létezik, a modell globálisan re
leváns. Mindezt alátámasztja a fé rték  alapján történő döntés is. 
A próbafuggvény értékéhez tartozó valószínűség, p  = 0,000075. 
Igen alacsony az igaz hipotézis elvetésének, azaz az elsőrendű 
hiba elkövetésének valószínűsége; p  jelentősen kisebb, mint a 
szokásos ör = 0,05 érték, ezért ezzel a logikával is elutasítjuk a 
nullhipotézist. rcc. CŐA.

* . .v .tc<- , _ r~t, m . .
Megvizsgálhatjuk mindkét regressziós párámétér relevanciáját az 
alábbi módon: <•

", g"'A
H0 : &=  0 H 0 : A = 0
Hp./3o * 0  0

A t próbafuggvények értékei:

t - 83,5
6,23

13,4 í =
-0,162
0,022

-7,4

Az eredményeket összevetve a kritikus értékkel 8 10 025 = 2,306,
megállapíthatjuk, hogy azt mindkét számított érték abszolút ér
tékben meghaladja, ezért 5%-os szignifikancia- szinten mindkét 
paramétert szignifikánsnak tekintjük. Ugyanezt a döntést hozhat
juk a ^-értékek alapján is, mivel p  = 0 , 0 0 0 0 0 1 , illetve
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p  = 0,000075, amelyek jelentősen kisebbek a szokásos 0,05-ös 
értélínéi.

A J3\ paraméter tesztelésének kétféle logikáját szemléltetjük az 
alábbi 1 2 -8 . ábra.

12-8. ábra: Döntés kritikus érték vagy /vérték alapján

Végezetül ellenőrizzük a két változó közötti korrelációs kapcso
lat létét! Ennek tesztelésére a következő próbafüggvény szolgál::

-0 ,934710 -2

■v/l-0,9342

= -7,39

A kapott eredményt összehasonlítva a kritikus értékkel (2,306), 
elvetjük a nullhipotézist, valósnak tekintjük tehát az alapössze
függésben a korrelációs kapcsolatot. Ezt támasztja alá 
p  = 0,000077 valószínűség is.

12.7 A reziduumok elemzése

A reziduális változók, a reziduumok nagysága, elhelyezkedése jól tükrözi a 
modell valóságtartalmát. Már önmagában a tényleges és becsült eredményvál
tozó értékek eltérése sokat fejez ki a regressziós modellről. Az alábbiakban 
néhány olyan kérdésre hívjuk fel a figyelmet, amelyek létezésére a reziduális 
változókból következtethetünk.
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Tudjuk, hogy a reziduális változókat a priori nem ismerjük, azok a becslés 
eredményeként „keletkeznek”, azonban tulajdonságaik kiemelkedően fontos 
információkat szolgáltatnak a modell természetéről. Ezért a reziduumok vizs
gálata nem megkerülhető kérdés a regressziós modellek építése során.

A regressziós modell néhány feltétele jól vizsgálható a reziduumok segítsé
gével. Ilyen feltételek:

a. a modell linearitása;
b. a hibatényezők rendelkezzenek konstans varianciával;
c. a hibatényezők legyenek függetlenek;
d. a hibatényezők normális eloszlást kövessenek.

Ezen feltételek többsége a reziduumok segítségével, pontdiagramot alkal
mazva is megválaszolható

Elsőként a reziduális változót a tényezőváltozó (X ) függvényében ábrá

zoljuk, majd a két utolsó ábránál „megengedjük” a becsült értékek (y ) függ
vényében történő ábrázolást is.
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12-9. ábra: A reziduumok lehetséges eloszlásai

Az a) esetben a reziduumok szabályosak, a modell valóban lineárisnak te
kinthető, és a reziduális változók szóródása konstans, azaz a modell 
homoszkedasztikus.

A b) esetben joggal tételezzük fel, hogy a változók összefüggése nem lineá
ris, a lineáris függvénynél jobb becslést ad egy nemlineáris regressziós függ
vény.

A c) és d) eset a heteroszkedaszticitás jelenlétére figyelmeztet. Ami azt 
jelenti, hogy a reziduális változók szóródása nem konstans. Az első esetben a 
tényezőváltozók függvényében nő a szóródás, míg a második esetben csök
ken.

Az e) és f) eset arra hívja fel a figyelmet, hogy a hibatényesfk nem függetlenek. 
Ez akkor fordul elő, ha a hibatényezők nem függedenek a tényezőváltozótól,
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illetve, ha a hibatényezők egymással páronként korrelálnak, azaz fennáll az 
au to ko rre lác io  jelensége. Az utóbbi főleg idősoros változók esetén lép fel.

A homoszkedaszticitástól eltérő esetek külön figyelmet igényelnek. Néha a 
változók transzformációjával, néha a becslési módszer helyes megválasztásával 
tudunk csak értékelhető eredményeket produkálni. M indez aláhúzza a 
reziduumok grafikus ábrázolásának fontosságát.

A  hibatényező normalitása az alkalmazott becslési eljárásnak, és így a le
vonható következtetéseknek is fontos előfeltétele. A gyakorlatban elterjedt két 
módszert em lítünk itt meg134. A grafikus e lo sz lá sv iz sg á la t Q-Q tesztje va
lamint a Ja rq u e  —B era p róba ad jó választ a normalitás hipotézisének ellen
őrzésére.

M intapéldánk alapján nézzük m eg a reziduumok grafikus ábráját!

12-10. ábra: A regressziós modell reziduumai a fogyasztói ár ( A  ) függvényében

Habár a m inta nagysága nem enged m eg különösebb következte
tések levonását, megállapíthatjuk, hogy a reziduum ok elhelyez
kedése alapján a modell valóban lineáris és homoszkedasztikus. 
M indez megerősíti a korábban levont következtetések valóság- 
tartalmát.

134 Részletes leírását lásd: HUNYADI [2001]-ben.

4 24



Egyszerű lineáris regresszió

12.8 Függelék

12.8.1 A klasszikus legkisebb négyzetek módszere

A  megoldandó feladat az alábbi függvény szélsőérték-helyeinek m egkere
sése:

m A ) = 2 > 2 = Z ( ^ o - v o 2

H atározzuk m eg a regressziós paraméterek szerinti első deriváltakat!

^ -  = 2 Y J( Y - b 0 - b , X ) ( - X ) =  3 L  = 2 'Z { Y - h 0 - b lX ) ( - l )  =

= 2 ̂ ( - X Y  + ̂ X  + b.X2) =2 £ ( - Y  + *0 + V O

Függvényünknek csak akkor lehet szélső értéke, ha ott m indkét parciális 
derivált nulla. Esetünkben a szélső érték minimum, mivel -  m int belátható -  a 
m ásodik deriváltak pozitív értéket vesznek fel.

2Yj(-X Y  + boX  + b1X z) = 0 2YJ(~Y + bo + b1X ) = 0

YJ{~XY + b0X  + b1X 2) = 0 £ ( - Y  + £o + V O  = 0

+ btí^ X  + b ^ X 2 = 0 - ^ ^  +  ̂ + ^  = 0

Ezáltal m egkaptuk az ún. normál-egyenleteket:

Z X Y = bo 'L x + ^ x 2

Y y = a + k Y x

A  norm ál egyenletek és a belőlük származtatható formulák tulajdonképpen 
a paraméterekre vonatkozó becslőfüggvények. Könnyű belátni, hogy itt egy 
két-ismeretlenes elsőfokú egyenletrendszerről van szó, ahol az ismeretlenek 

(bx,b0) a regressziós együtthatók pontbecslései.

K isebb átalakításokkal közvetlenül is megadhatjuk a  paraméterek becslő- 
függvényeit. Végezzük el a következő átalakításokat!

| X *

Y Y  = nb0 + b X x  |

amiből:
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X Y  = nbQ £  x  + nbJ 2 ]  x 2 

X X ^ Y ^ I X  + ̂ X )2

Vonjuk ki az első egyenletből a másodikat!

*ZXY-Z*Zy = ̂ I x2-MIx)2
Átrendezés után kapjuk az alábbi kifejezést:

« Z x y - Z x Z y = ^ [ " « Z x 2 - ( Z x )2

ebből közvedenül adódik az alábbi megoldó-képlet:

K =
••Y ,x y ~ Y .x ' L y

* 2 X - ( X V

A  bi param éter ismeretében egyszerűen kiszámíthatjuk a bo paramétert:

n b . + b ^ X ^ Y

A = Z y - A Z x

Y y  Z x  -
* 0 = — ------bl ±*—  = Y -b íX

n n

12.8.2 Az F-statisztika a determinációs együtthatók segítségévet

Az F-statisztika a variancia-analízis alapján:

SSR

SSE
71 — 2

Egyszerű átalakítások után

SSR SSR
F =  1 = SSR n -2  = SST n -2  _ rz(n-2) 

SSE SSE 1 SSE 1 l - r 2
n -2  SST

, 2  SSR , . 2 „ J J E
mivel r  = -------, valam int r = 1 ----------

i ’ŐT JÓT
tehát

SSE
SST

— 1 2= 1 — r
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12.9 Gyakorló feladatok

12.1.E Ismerjük az alábbi adatokat:

X y
47 14

94 40
68 34
73 31
80 36
49 19
52 20
61 21

n Határozza meg az alábbi adatok alapján a regressziófüggvényt! 
a Határozza meg a determinációs együtthatót!
0 Tesztelje a korreláció szorosságát!
■  Tesztelje a modellt és paramétereit!
n Becsülje meg az eredményváltozó várható értékét, ha X  = 60 !

12.2.f, Egy személyszállítással foglalkozó cég kilenc autóbuszának éves 
fenntartási költségét (fix költségeket) és gépjárművek életkorát tartalmazza az 
alábbi tábla

Fenntartási költség 
(ezer forint)

A  gépjárm ű 
életkora (év)

2148 8
1705 5
1178 3
1770 9
2735 11

560 2

800 1
1628 8
2623 12

0 Ábrázolja a két változó kapcsolatát!
■  Mérje meg és ellenőrizze a korrelációs kapcsolat mértékét!
0 Becsülje meg a lineáris regressziós függvény paramétereit!
B Ellenőrizze a modellt és a paramétereit!
■  Határozza meg 95%-os megbízhatóság mellett, hogy legalább 

mekkora fenntartási költség növekedésére számíthat a cég, 
amennyiben egy autóbusz életkora 1 évvel nagyobb!
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13 Elfogadhatjuk-e 95%-os megbízhatóság mellett, hogy az autóbusz 
életkorának 1 évvel történő növekedése maximum 200 ezer fo
rinttal növeli az éves fenntartási költséget?

B Becsülje meg 99%-os megbízhatóság mellett egy 5 éves autóbusz 
minimális fenntartási költségét!

12.3. f.  Egy távközlési társaság elemezte éves jövedelme (millió forint) és az 
ország GDP-je (milliárd forint) közötti összefüggést. A z összefüggésre az 
alábbi regressziós függvényt kapták:

Y = 0,078 + 0,06X
3 Értelmezze a függvény tengelymetszetét kifejező paraméterét!
■  Értelmezze a regressziós együtthatót!

12.4. f .  Egy ingadanközvetítő cég 15 darab véletíenszerűen kiválasztott la
kás becsült,- és tényleges piaci árát gyűjtötte ki. Az adatokat az alábbi tábla 
tartalmazza.

Becsült érték (mil- 
1 lió forint, X  )

Piaci érték 
(millió forint, Y )

6,8 8,7
7,5 8,8
6,5 8,7
8,0 9,4
7,6 9,4
7,8 9,3
7,6 8,8
7,7 9,2
7,5 9,0
7,2 9,0
8,0 9,3
7,6 9,1
7,0 8,9
7,5 9,2
7,9 9,5

B Határozza meg a kapcsolat szorosságát, és ellenőrizze azt!
® Becsülje meg a regressziós modellt!
H Tesztelje a regressziós modellt és paramétereit! 
a Egy 9 millió forintra értékelt lakás feltehetően milyen piaci áron 

cserél gazdát?
■  Készítse el a negyedik kérdésben vázolt becslés konfidencia

intervallumát 90%-os megbízhatóság mellett!
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* Elemezze a reziduális változót, és segítségével értékelje a modellt!

12.5. f. 40 elemű megfigyelés alapján készítettek egy egyszerű lineáris reg
ressziós modellt. A  determinációs együttható értéke. 0,75.

a Végezze el a modell globális vizsgálatát!
a Határozza meg a regressziós együtthatót annak ismeretében, hogy 

X  változó 6 egységnyi szórása 15%-a Y  szórásának!

12.6. £ A  feldolgozóipar 20 iparágának ismerjük az árbevételét (ARB; millió 
forint) és felhasznált anyagköltségét (AKT; millió forint) 2000-ben. Tekintsük 
eredményváltozónak ( Y )  az árbevételt, míg magyarázó változónak ( X )  az 
anyagköltséget!

A z összefüggést leíró egyszerű regressziós függvény az alábbi:

Y = 28997,15 + 1,3- X  

(1,79) (38,82)

Zárójelben a paraméterek t-statis^tikái szerepelnek.

Néhány kiegészítő számítási eredmény:

a Y = 460920 mFt; Y  = 468664 mFt; a x = 352258 mFt; X  = 338016 mFt 
B Ellenőrizze a regressziós modellt egészében és paramétereiben! 
a Értelmezze a modell paramétereit!
0 Értékelje a változók kapcsolatának intenzitását!
B Számolja ki és értelmezze, az elaszticitást az átlagok környezeté

ben!
a Ellenőrizze a változók kapcsolatának valódiságát!
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12.7.f.  Egy új és használt autókat egyaránt forgalmazó gépjármű- 
kereskedés utóbbi 120 értékesített gépkocsijáról tudjuk, hogy az eladott autók 
ádagéletkora 4,5 év volt; 25%-os szórással; az értékesítési átlagár 2,2 millió Ft 
volt, 40%-os szórással; az életkor és az ár között -  értelemszerűen — negatív 
irányú kapcsolat mutatható ki, azt ezt mérő lineáris korrelációs együttható 
számított értéke -0,4.

0 írja fel az életkor ( x ) és az ár ( j ) közötti lineáris regressziós 

modellt, a szokásos jelölésekkel!
0 Értelmezze a modell ba és bl paraméterét!

* Mekkora az ár életkor szerinti rugalmassága az ádagos környezet
ben?

■  A  modell alapján milyen áron kelne el egy 7 éves gépkocsi (elé
gedjen meg a pontbecsléssel!)?
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13 Többváltozós lineáris regresszió-analízis
A  társadalmi-gazdasági jelenségek általában bonyolultabbak annál, hogy két 

változóval jellemezni tudjuk az összefüggéseiket. Ezt könnyen belátjuk, ha 
arra gondolunk, hogy a személygépkocsik átlagos fogyasztását a motor nagy
ságán kívül a gépkocsik életkora, típusa, a használat helye (városi, országúti 
forgalom), a vezető életkora, neme, személyisége stb, is befolyásolja. Ha ezek 
közül a tényezők közül csupán kettőt, a fogyasztást, mint eredményváltozót és 
egy magyarázó változót ragadunk ki, lehetséges nagyon jól illeszkedő regresz- 
sziós modell felállítása, azonban a változók számának növelése mindenképpen 
javítja a modell erejét. Természetesen a modellépítés során csak azokat a té
nyezőket ragadjuk meg, amelyek fontos szerepet játszanak a jelenségek, fo
lyamatok alakulásában. A  gyakorlati munka során általában egynél több ténye
zőt vizsgálunk.

A  többváltozós regresszió analízis arra ad módot, hogy egyszerre elemez
zük több tényezőváltozónak az eredményváltozóra gyakorolt hatását. Tulaj
donképpen kétváltozós regressziót csak akkor használunk, ha a többi változó 
hatását technikai okok miatt nem tudjuk kvantifikálni, vagy egyéb elméleti 
megfontolások szólnak az egyszerű kétváltozós modell mellett. A  kétváltozós 
regressziós modell -  mint látni fogjuk -  a többváltozós modellnek egy speciá
lis esete.

Előre kell bocsátani, hogy itt általánosan feltesszük, a változók közötti 
kapcsolatok linearitását. Erre a módszerek jellege miatt van szükség, ez az 
egyszerűsítés azonban nem érinti alapvetően a jelenségek, folyamatok termé
szetének megismerését, mivel az alkalmazható átalakítások segítséget adnak 
ennek a „hibának” a kiküszöbölésére.

13.1 A többváltozós regressziós modell

A  kétváltozós kapcsolatnál megismert feltétezéseket fenntartva, a többvál
tozós alap-regressziós modellt a következőképpen definiálhatjuk:

Y  = /30 + f tX l + & X 2 + -  + j3kX k+ e  (13.1.)

A  modellben a k darab tényezőváltozóról (Aj)135 feltesszük, hogy lineárisan 
befolyásolják az eredményváltozót (Y), továbbá rögzített értékek (nem való
színűségi változók), míg az Y  valószínűségi változó, hiszen az összefüggés 
nem determinisztiUus, amire a véletlen változó (s )  jelenléte utal. A  véletlen

135 A tényezőváltozókat általánosítva j indexszel jelöljük.
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változóról továbbra is azt feltételezzük, hogy normális eloszlású változó, nulla 
várható értékkel, és a megfigyelési pontokban állandó varianciával.

Természetesen a többváltozós esetre is érvényes, hogy a rendelkezésre álló 
adatok mintának tekinthetők, ezért a továbbiakban az ún. m inta-regressziós 
m odellel kell dolgoznunk136.

y  = b0 + bíx 1 + b2x 2 +■■■+ bkx k + e (13.2.)

Mivel az xj és y  változók, mint megfigyelt értékek rendelkezésre állnak, a 
reziduális változó értékeit (e) csak a becslés eredményeként ismerhetjük meg, 
közelítve ezzel a véleden változó létező, de meg nem figyelhető értékeit, fi
gyelmünket tehát a regressziós paraméterek (b0, bj) meghatározására irányítjuk. 
Első lépésben azonban célszerű, ha áttekintjük a többváltozós modell adat- 
struktúráját.

13.1.1 A  m odell adatstruktúrája

Mivel a modellben k számú tényezőváltozóval dolgozunk, érdemes átgon
dolni az adatok szerkezetét. Általánosan az alábbi struktúra szerint rendelke
zésre álló adatbázisból tudunk modellt építeni137:

13-1. tábla: Az adatstruktúra

M egfigyelések
szám a

T  ényezőváltozók Eredm ényváltozó

* i -*2 ** 7

1 * u *21 7 i
2 x l2 x 22 72

;

i * u x 2i * * y,
:

n *2, *kr, Jn

A z adatbázist áttekintve kézenfekvőnek tűnik az adatok mátrixba történő 
rendezése. A  tényezőváltozókat az X  mátrix tartalmazza.

136 A továbbiakban az alap-regressziós modellben alkalmazott szimbólumoknak a 
minta-regressziós modellben kis-, illetve latin betűk felelnek meg.

137 Az i futóindex a megfigyeléseket, a j  futóindex a változókat jelöli, ügyeljünk rá, 
hogy -  mint korábban is -  az indexek a szokásos mátrix-algebrai jelöléshez képest 
felcserélve szerepelnek. A továbbiakban is csak indokolt esetben tüntetjük fel az inde
xeket.
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'1 xn X21 ■ Xk!

x  =
1 XV2 X22 ■ Xk2

1 xu X2n ■"  XAn

(13.3.)

A z adatmátrix nagysága eltér a 13-1. tábla szerint felírható mátrixtól. Az 
adatok alapján ugyanis egy (tixk)-ad rendű mátrix elegendő lenne. A  (13.3.)- 
mas egynletben szereplő mátrix azonban első oszlopában tartalmaz egy n 
elemű összegző-vektort. E z egy segédváltozó, amely lehetőséget ad arra, hogy 

a regressziós modell tengelymetszetét, J30 paraméterét megbecsüljük. Ezért a 

felhasználandó mátrix nagysága: nx(k+1), azaz nxm.

Hasonlóan mátrixalgebrai módon írható fel az eredményváltozó vektora

(y):

y  i 

j i

J(»xl)

(13.4.)

A  regressziós modell mátrixalgebrai felírásához szükségünk van még a pa
ramétervektor (b) és a reziduális vektor (e) definiálására.

K ei

K e2
b = h e = e2

h . (wxl) J n .

(13.5.)

A  bevezetett jelölésekkel lehetőségünk van a (13.2.)-ben definiált regresz- 
sziós modell alábbi felírására:

y  = X b + e (13.6.)

E z a jelölési mód megkönnyíti további mondanivalónk kifejtését.
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13.1.2 A  m odell param étereinek becslése és értelm ezése

A  paraméterek becslésére itt is eredményesen használható fel a korábban 
megismert legkisebb négyzetek módszere. Az eltérés csupán az, hogy itt a mátrixal
gebrai jelöléseket használjuk.

A  param étervektor becslése az alábbi algoritmussal végezhető el.

b = ( x TX )_1 X r y (13.7.)

Itt jegyezzük meg, hogy a fenti módszer szerint meg lehet oldani a kétvál
tozós modell paraméterbecslését is. Szerencsére ez az eljárás „gépesítve” van, 
és a statisztikai szoftverek ilyen módon szolgáltatják az outputokat.

A  (13.7.) kifejezésben szereplő (X ' x )  inverz mátrix fontos szerepet tölt

be a további számítások során. Segítségével elkészíthető a paraméterek 
variancia-kovariancia mátrixa:

1ya r(b ) = s2 ( x TX j 1 (13.8.)

ahol a diagonálisban a regressziós paraméterek szórásnégyzetei (azaz stan
dard hiba négyzetei) vannak, amelyeknek négyzetgyökei a param éterek stan
dard hibái.

A  (13.8.) kifejezésben található s2, a reziduális variancia, a korrigált 
reziduális szórás négyzete, vagyis a modell általános standard hibája. Meghatá
rozására a regressziós paraméterek ismeretében kerülhet sor, amikor kiszámít

va a z j  változó becsült értékeit ( j )  képezhetjük az eltéréseket (e  = y  — j ) .

A modell általános standard hibája:

s = l £ U - j f  . I 2 > 2 _ II eTe

I I t—»
• I

I I t—̂
I

n - k - l
(13.9.)

A  fenti képlet tulajdonképpen csak a nevezőjében tér el a (12.10.) alatt jel
zett -  a kétváltozós regresszió esetén értelmezett -  mutatószámtól138. Ivöny- 
nyen beláthatjuk, hogy a (13.9.)-ben felírt összefüggés az általános, míg a két
változós eset annak egy speciális változata.

138 Ha a tényezőváltozók száma egy (k=1), akkor a nevező 2 lesz.
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Többváltozós esetben kissé „bonyolultabbnak” tűnik az eredményváltozó 
intervallumbecslése.

Elsőként vezessük be az x„ = [ l  x 10 x 20 ••• x k0\ vektort, amely a

magyarázó változó választott értékeit tartalmazza (azokat az értékeket, ame
lyek függvényében a regressziós becslést elkészítjük). A  vektor segítségével 
készített pomtbecslés:

j  = x^b (13.10.)

Meg kell jegyeznünk, hogy a fentiekben még csupán a regressziós függ
vénybe történő behelyettesítést írtuk fel más alakban. A  jelölésrendszer azon
ban szükséges a pontbecslés standard hibájához, ami:

•f) =syj ' 1+Xq ( X r X )  ‘ x0 (13.11.)

Ezek segítségével az eredm éeyváltozó konfidencia intervallum a139: 

j 0 i . í X s -  (13.12.)

Fontos megjegyeznünk, hogy többváltozós esetben a t-eloszlás szabadság-
foka: n-k-1 . A z eredmény értelmezése a kétváltozós modellhez hasonlóan
történik. A z általános standard hiba megmutatja, hogy mennyivel térnek el az 
eredményváltozó értékei átlgosan, a modell által becsült értékektől.

A  regressziós együtthatók jelentése azonban eltér a kétváltozós modellnél 
megismerttől. Tegyük fel, hogy a modellben csak xi változó értékét növeljük 
egy egységgel, miközben a többi változó értéke nem változik.

j  = b0 +b1 (Xj + 1) + b2x 2 H----- 1- bkx k =b0 + blx 1 + \  +  b2x 2 H----- t- bkx k

Belátható, hogy az eredményváltozó ezzel a bi értékkel növekszik átlago
san, feltéve a többi tényező változatlanságát (cetem paribus elv)140. A  többválto
zós regressziós modellekben a regressziós együtthatókat ezért parciális reg
ressziós együtthatónak hívjuk.

139 Többváltozós esetben is t-eloszlás segítségével defináljuk a becslés konfidencia 
intervallumát.

140 Természetesen ez az elv csak akkor valósul meg, ha a tényezőváltozók egymás
tól valóban függetlenek.
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Természetesen a többváltozós modellekben is értelmezhetjük az elasztici- 
tást, amit parciális elaszticitási mutatóval számszerűsítünk. Bizonyítás nélkül a 
rugalmassági együttható képlete:

E lO > x,) = d x ,

x .j  _— b.
J

____
b0 + bxx x + • ■ ■ + bkx k

(13.13.)

A  parciális elaszticitás értéke nem választható el a tényezőváltozók adott 
szintjétől. Gyakran használják az elaszticitási mérőszámot, ha valamelyik té
nyezőváltozó átlagos szintje mellett kívánják számszerűsíteni a relatív válto
zást.

A  fentiekben leírt összefüggéseket szemléltetjük példánkon. A  
12. fejezet bemutató példájában egy kiemelt termék, csokoládétí
pus heti értékesítési forgalmát elemeztük a hetente változtatott 
fogyasztói ár függvényében. Az árváltozás a deteiminációs 
együtthatóból levonható megállapítás alapján, mintegy 87,3%- 
ban határozta meg a heti forgalom szóródását. így 12,7%-ot fel
tehetően más tényezőváltozók okozzák.

A  vizsgálatot kiegészíthetjük, mivel a termék értékesítését rek
lámmal is segítették. A  kiválasztott 10 hétnek megfelelően ismer
tek a heti reklámköltségek is. A  kiegészített adatbázist az alábbi 
táblában találjuk.

13-2. tábla: A csokoládé forgalma, ára és a heti reklámköltsége

H etek
H eti értékesített 

m ennyiség 
(ezer darab)

Értékesítési ár 
(Ft/darab)

Reklám költség 
(ezer forint)

1 38 272 32
2 25 355 21
3 30 342 25
4 27 310 15
5 40 285 27
6 34 325 20
7 40 265 30
8 50 236 ' 42
9 51 200 39

10 45 220 34

A  becslés eredményeként kapott paramétervektor:
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b  =

50,578220

-0,094485

0,490249

alapján felírhatjuk a regressziós modellünket meghatározó reg
ressziós függvényt:

y  = 50,58 -  0,094xj + 0,490x2

A  bo paraméternek  csak akkor tulajdoníthatnánk közgazdasági je
lentést, ha mindkét tényezőváltozó értelmezési tartományába be
letartozna a 0 érték. Esetünkben el kell tekinteni értékelésétől. A  
bi regressziós együttható jelentése: amennyiben változatlan a reklám- 
költség, egy forintnyi fogyasztói árnövekedés várhatóan, átlago
san 94 darabbal csökkenti az értékesített mennyiséget. A  bs reg
ressziós együttható jelentése: ezer forintnyi reklámköltség növeke
dés várhatóan, és átlagosan 490 darabbal növeli a heti értékesítési 
mennyiséget, feltéve a fogyasztói ár változatlanságát.

Összehasonlítva a kétváltozós modellel, ahol bi=-0,162, jelentő
sen megváltozott a fogyasztói ár együtthatójának értéke. A z ár
változás hatását feltehetően a többváltozós modell adott paramé
tere fejezi ki jobban, tehát az ár emelkedése nem 162 darabbal, 
csupán 94 darabbal csökkenti várhatóan az értékesítési volu
ment.

Határozzuk meg az átlagos értékek környezetében a parciális 
árelaszticitást, azaz számítsuk ki a kereslet árrugalmasságát! Tud
juk, hogy a csokoládé árának átlaga 281 Ft/darab, míg a heti át
lagos reklámköltség 28,5 ezer forint.

A z elaszticitás:

________-°>094X281_______ = -0,693
50,58 -  0,094 X 281 + 0,490 X 28,5

1%-kal növelve az átlagos csokoládé-árat -  konstans, átlagos rek
lámköltséget feltételezve -  0,693%-kal csökken átlagosan a for
galom, azaz a vizsgált termék kereslete.

A  korrigált reziduális szórás, illetve a modell általános standard 
hibája:

s  = 2,588
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Átlagosan 2588 darabbal térnek el a heti értékesítési volumenek 
a regressziós modellel becsült forgalmi adatoktól.

A  modell segítségével készíthetünk pontbecslést annak megálla
pításra, hogy például 300 Ft/darab ár, és 50 ezer forintos heti 
reklámköltség mellett mekkora forgalom várható.

y  = 50,58 — 0,094x300 + 0,490x50 = 46,88 ezer darab

Kiszámítjuk a becsült érték konfidencia intervallumát is Ehhez a 
számításhoz fel kell használni a paraméterek meghatározása so

rán is fontos szerepet játszó inverz mátrixot ( x r x )  , valamint a 

magyarázó változó választott értékeit tartalmazó xo vektort.

x 0 =

" 1 ■ 

300 (xTx)-1 =
'26,28614 -0,05848 -0,34219' 

-0,05848 0,000137 0,000701

50 -0,34219 0,000701 0,005095

A  (13.11.) képlet alapján:

f "26,28614 -0,05848 -0,34219' ' 1 ' \

r- =2,5882x 1 + [1 300 50] x -0,05848 0,000137 0,000701 X 300

-0,34219 0,000701 0,005095 50 J

A pontbecslés standard hibája: sy  = ^21 ,30695 = 5,226ezer da

rab.

A  becslés 7 szabadságfokú t-eloszlást követ, 7t0Q25 = 2,365 . így 

95%-os megbízhatóság mellett a hibahatár: A = 12,36. A  konfi
dencia-intervallum:

46,88 ± 12,36 = 34,52 «=> 59,24

Tehát az adott ár és reklámköltség mellett, 95%-os megbízható
sággal várhatjuk azt, hogy az értékesített mennyiség hetente leg
alább 34 520, legfeljebb 59 240 darab lesz.

A z előzőek során használt inverz mátrix ad módot arra, hogy 
egyszerűen megállapídiassuk a paraméterek standard hibáit. 
(13.8.) képlet alapján a paraméterek variancia-kovariancia mátri
xa:

438



Többváltozós lineáris regresszió-analízis

Var{b) = 2,5882

26,28614

-0,05848

-0,34219

-0,05848

0,000137

0,000701

-0,34219

0,000701

0,005095

A  fenti információk birtokában például a bi regressziós együttha
tóhoz tartozó standard hiba:

sK = ^ 2 ,5882 X 0,000137 = 0,030

A  többi paraméter standard hibái hasonló módon meghatároz
hatók, értélcük:

=13,269 s h =0,185

A  standard hibák birtokában -  ahogy azt már a kétváltozós eset
ben is láttuk — a paraméterekre is készíthetők intervallumbecslé
sek.

13.2 A többváltozós kapcsolat szorosságának elemzése

Kettőnél több változó kapcsolatának elemzése során kibővül a kapcsolatok 
lehetséges vizsgálatának dimenziója. Három megközelítési módot különböz
tethetünk meg:

13 Elemezhetjük a jelenségek köréből kiragadottan, azaz páronként a 
változók közötti korrelációs kapcsolatot. Ekkor a kétváltozós 
modellnél megismert módon, a r  lineáris korrelációs együtthetóval 
mérhetjük a páronkénti kapcsolatok intenzitását. Ezek a szorossá
gi mutatószámokat totális korrelációs együtthatóknak nevez
zük.

a Több változó esetén azonban mindössze két változó kiragadása 
félrevezető információkat szolgáltathat a kapcsolatok természeté
ről, mértékéről. A  változók között egy nagyobb rendszerben min
dig felfedezhetők együttmozgások, kölcsönhatások, visszahatások, 
amiket a totális korrelációs együtthatók nem jelenítenek meg, il
letve a mutatókban rejtve maradnak. A z ún. parciális korreláci
ós együtthatók alkalmasak arra, hogy a „zavaró” hatásoktól meg- 
tisztítottan mérjék két változó kapcsolatát.

0 Szükség lehet arra is, hogy a kiemelt változó, az eredmény változó 
és a tényezőváltozók kapcsolatának együttes intenzitását mérjük. 
E zt a feladatot tudjuk megoldani az ún. többszörös korrelációs 
együttható segítségével.
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Ezeknek a vizsgálatoknak az alapját adja a korrelációs m átrix (jele: R)a 
amely a korábban megismert páronkénti lineáris korrelációs együtthatókat 
tartalmazza. Ezek a mutatószámok tulajdonképpen a totális korrelációs 
együtthatók. Nézzük a korrelációs mátrix általános sémáját!

^  ■ r jk

űi r \2 * r ik

E = r21 *22 V2k

r k l Vk2 r kk

(13.14.)

Vegyük észre, hogy a mátrix szimmetrikus, főátlójában minden érték 1, 
mivel ezek az értékek a változók saját magukkal mért korrelációs kapcsolatait 
számszerűsítik. Ebből adódóan a gyakorlatban sokszor csak egy alsó három
szögmátrix megadásával jellemezzük a totális, nyers korrelációs kapcsolatokat.

A  korrelációs m átrix inverze (Q) fontos szerepet tölt be a további elem
zések során.

í *  • tfyk
h y ‘In h z h k

‘h y ?21 ?22 ‘hk

% ‘Ik l 1k2 "  4kk

(13.15.)

A  korrelációs mátrix inverzének ismeretében könnyen kiszámíthatók a 
parciális korrelációs együtthatók. A  parciális korrelációs együttható kiszámításának 
általános algoritmusa:

r y .\ Z . . ( j - l),(y 1) = _/=== (13.16.)

A  parciális korrelációs együttható tulajdonképpen úgy méri két változó 
közvetlen kapcsolatát, hogy a vizsgálati körben egyébként meglévő többi is
mert változó hatását kiszűri. Természetesen a parciális korrelációs együttható 
négyzetét, a parciális determinációs együtthatót is értelmezhetjük. Kifejezi, 
hogy egy adott változó mekkora hányadot tud megmagyarázni a vele kapcso
latba hozott másik változó varianciájának azon részéből, amit a többi változó 
nem tud megmagyarázni.
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Az inverz mátrix segítségével egyszerűen tudjuk meghatározni a többszörös 
korrelációs együtthatót. Képlete141:

(13.17.)

A mutatószám azt méri, hogy a tényezőváltozók az eredményváltozóval 
együttesen milyen szoros kapcsolatban vannak.

Gyakran használjuk a mutatószám négyzetét, amelyet többszörös deter- 
m ieációs együtthatónak hívunk (jele: R2). Kifejezi, hogy mekkora hányad
ban magyarázzák meg együttesen a tényezőváltozók az eredményváltozó 
varianciáját. A  kapcsolatok jellegének minősítésén túl fontos szerepet tölt be a 
többszörös determinációs együttható a regressziós modell megítélésében. A  
mutató nagyobb értéke egyben azt is jelenti, hogy jobban illeszkedik a modell.

A  többváltozós regressziós modellek esetében azonban gyakran felléphet 
egy olyan jelenség, amely félreinformálhatja az elemzőt. A z R2 ugyanis na
gyobb magyarázó erővel bír, ha több tényezőváltozó hatása szerepel benne, 
függetlenül attól, hogy valóban releváns hatást fejt-e ki mindegyik magyarázó 
változó. (Például megtévesztő lehet az R2 alapján két modell összehasonlítása, 
ha az egyik három, a másik négy tényezőváltozót tartalmaz.) A  különböző 
számú tényezőváltozóból eredő problémát próbálja feloldani142 az ún. korri

gált determ inációs együttható (jele: R 2):

R 2 = l -----( l - R 2) (13.18.)
n - k - V  1

A  korrelációs együtthatók információtartalma elengedhetetlenül fontos a 
regressziós modell értékelése során. Mivel a modellekből nyert információkat 
felhasználják a jelenségek, folyamatok minősítésére, nem elhanyagolható azok 
relevanciája, valóságtartalma. Nagy körültekintéssel kell eljárni egy-egy gazda
sági döntés előkészítése során, mivel egy elhanyagolható erősségű kapcsolat 
esetén a modell segítségével becsült, és így a valóságban elvárt érték bekövet
kezése kétséges lehet.

141 Ügyeljünk a jelölésekre! A korrelációs mátrix jele R, a többszörös korrelációs 
együttható jele R; könnyen összekeverhető, ezért kell mindig vigyáznunk a mátrix 
korrekt jelölésére.

142 A gyakorlat a korrigált determinációs együtthatón kívül -  vele párhuzamosan -  
más mutatószámokat is használ a modellek értékeléséhez. Mindezt lásd például 
RÁMÁNATHAN [2003],
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A  csokoládé forgalmának, alakulását vizsgálatunkban -  mint tud
juk -  két tényezővel, a fogyasztói árral és a reklámköltséggel jel
lemeztük. A  totális korrelációs együtthatókat tartalmazó korrelá
ciós mátrix:

R =
1,0000

-0,9343

0,9212

-0,9343

1,0000
-0,8389

0,9212 '  

-0,8389

1,0000

A  mutatószámok segítségével megállapíthatjuk, hogy a fogyasz
tói ár erős negatív kapcsolatban van a forgalommal (-0,9343), 
ugyanakkor szintén erős, de pozitív irányú korrelációs kapcsola
tot jelez a reklámköltség és a forgalom összefüggése (0,9212). 
Első megközelítésben mind a kapcsolatok erőssége, mind azok 
iránya logikusnak tekinthető. Óvatosságra int azonban a két té
nyező változó, az árak és a reklámköltségek közötti igen erős 
kapcsolat (-0,8389). Joggal gondolhatunk arra, hogy a két ténye
zőváltozónak az eredményváltozóval mért kapcsolatában a két 
tényezőváltozó egymás közötti korrelációs kapcsolata is szerepet 
játszik. Első megközelítésben megdöbbentőnek tűnik ez a kije
lentés, hiszen a páronkénti kapcsolat mérésében a harmadik vál
tozó nem szerepelt. Nem feledkezhetünk meg azonban arról, 
hogy a forgalom értékeinek aktuális nagyságának kialakulásásban 
a „háttérben” szerepet játszott a másik változó is. A  tisztánlátást 
a parciális korrelációs együtthatók segítik.

A  korrelációs mátrix inverze:

R _1

15,78219

8,603639

-7,320843

8,603639 -7,320843

8,065862 -1,159151

-1,159151 6,77150

A  parciális korrelációs együtthatók:

rj l2

' yZ\

-8,603639

V l5 ,78219x8,065862

____ 7,320843

^15,78219X6,77150 "

= -0,7626 

0,9591

A  változók közötti „tiszta” kapcsolat ismerete egy kis felülvizs
gálatra késztet. A  forgalom és az ár közötti kapcsolat -  negatív 
marad ugyan, de -  kevésbé erőteljes, ha a reklámköltségek hatá

442



Többváltozós lineáris regresszió-analízis

sát kiszűrjük. Ugyanakkor az ár hatásának kiszűrése mellett erő
sebb korrelációs kapcsolatot mértünk a reklámköltség és a forga
lom között.

Érdekes megállapítást tehetünk a két tényezőváltozó közötti par
ciális korrelációs együttható ismeretében.

1,159151
Ő2., =

V 8,065862x6,77150
= 0,1568

Amennyiben a forgalom volumenétől (ami a célváltozó, ered
ményváltozó) megtisztítjuk a két tényezőváltozó kapcsolatát, 
igen gyenge pozitív kapcsolatot mérünk. Ez érthető, ha arra 
gondolunk, hogy az áraknak és a reklámköltségeknek a forgalom 
nélkül nem kell korrelálniuk egymással.

Mindezek a megállapítások egyben arra is felhívják az elemzők 
figyelmét, hogy olykor kétváltozós esetben túlzott lehet a leegy
szerűsítés, hiszen a jelenségek, folyamatok komplex rendszere 
sok tényező együtthatásából épül fel.

A z egyedi hatások elemzése után nézzük meg, mekkora magya
rázó erővel bír a két tényezőváltozó együttesen, illetve milyen 
szoros a kapcsolat a három változó között.

_ 1 ___

15,78219
0,9678

A  kapcsolat igen szorosnak tekinthető. A  többszörös determiná- 

ciós együttható R 2 = 0,9366 . A  fogyasztói ár és a reklámköltség 
tehát együttesen 93,66%-ban magyarázza meg a forgalom 
varianciáját.

A  kapott értéket a korábbi kétváltozós modellel, a fogyasztói ár 
„önmagában” csak 87,29%-át magyarázta az eredményváltozó 
szóródásának. A  modell értékeléshez természetesen érdemes ki
számítani a korrigált determinációs együtthatót is.

10 — 1
R 2 = 1 ------------- (1-0 ,9366) = 0,9185

10 - 2 - 1

A  mutatószám alapján kijelenthetjük, hogy a modell hatékonysá
gát érdemben javította a második tényezőváltozó, a reklámkölt
ség bevonása.
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13.3 A modell egészének és paramétereinek tesztelése

A  regressziós modell egészének ellenőrzése -  a modell globális tesztelése 
ugyanolyan elven nyugszik, mint amilyet a kétváltozós modell esetén megis
mertünk. A z alapvető különbség, hogy a kétváltozós esetben csupán egy pa
raméter, a regressziós együttható vizsgálata volt az ellenőrzés eszköze. Több
változós esetben a regressziós együtthatók száma megegyezik a tényezőválto
zók számával, ezért a tesztelést is ki kell terjeszteni valamennyi regressziós 
együtthatóra.

A  hipotézisrendszer:

h 0 : A = A  = - = A = o

H j : 3 j ,  amelyre /? *  0 (13'19,)

A  nullhipotézis ebben az esetben azt jelenti, hogy a modell globálisan nem 
létezik, mivel egyik regressziós együttható értéke sem különbözik szignifikán
san nullától. A z alternatív hipotézis szerint létezik nullától eltérő értékű para
méter. A  hipotézisrendszert F-statisztika segítségével teszteljük. A  fenti F- 
próbafüggvényhez az adatokat a variancia-analízis táblájából nyerjük.

13-3. tábla: A  többváltozós regressziós m odell variancia-analízis táb
lája

Ö sszetevő N égyzetösszegek Szabadságfok Á tlagos eltérésnégy-
(forrás) (SS) (df) zet-ősszeg (MS)

Regresszió SSR k M SR = SSR /k
Maradék SSE 71 —k — 1 M SE = SSE/(77-k-l)
Teljes SST n — 1 -

A  próbafuggvény:

„  MSR SSR/k
~ M SE ~  S S E / { n -k -1) (13'2a)

ahol a szabadságfok-pár k és n-k-1.

A  négyzetösszegek kiszámításának elve azonos a kétváltozós regressziós 
modellnél megismerttel. Itt a teljesség kedvéért írjuk fel a többváltozós eset
ben történő kiszámítási módjukat:
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SSR  = bX Ty -n } '  

SSE  = y 1 y  -  bX r y 

SST = y r y - n y

A z eltérésnégyzet-összegek alapján könnyen kiszámítható a determinááós 
együttható. Mindez közvetlen lehetőséget ad arra, hogy a modell egészét — és 
egyben a többszörös korrelációs együtthatót -  teszteljük a determinációs 
együttható segítségével

R2/k _ R 2 (n  — k — l )  

( l -  R2) / ( « - £ - - 1 )  _ ( l - R 2) X k
(13.21.)

A  (13.21.)-es próbafüggvénnyel tulajdonképpen azt a nullhipotézist tesztel
jük, amely szerint a tényezőváltozók együttesen nem gyakorolnak szignifikáns 
hatást az eredményváltozó alakulására. Ez a hipotézisrendszer az alábbi m ó
don fogalmazható m eg

H0 :R  = 0 

H1 : R > 0
(13.22.)

A  fentiek alapján megállapítható, hogy a korrelációs vizsgálatok kiegészítve 
a regresszió-analízissel szerves egységet alkotnak, a jelenségek összefüggésé
nek komplex jellegét lehet segítségükkel megismerni.

A  modell egészének tesztelése után különleges értelmet nyer a paraméterek 
egyenkénti tesztelése. Gyakran előfordul, hogy a modell szignifikáns, azonban 
nem minden változójában (egyik-másik változó hatása jelentéktelen). A  mé
lyebb megismerést teszi lehetővé a regressziós paraméterek parciális tesztelése. 
A  gyakorlatban használt próbafüggvény n-k-1 szabadságfokú t-ebszfást követ a 
nullhipotézis fennállása esetén. A  hipotézisrendszer:

H o :/? ,=0

H í :£ ,* < )
(13.23.)

A  próbafüggvény:

(13.24.)

A  próba itt -  mint a kétváltozós esetben is -  a regressziós paraméternek 
egy tetszőleges aj értékkel való egyezőségét vizsgálja. A  fentiekben éltünk azzal 
a kézenfekvő feltevéssel, mely szerint aj=0.
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További fontos részét képezi a vizsgálatoknak a korrelációs együtthatók 
tesztelése. A  többszörös korrelációs együttható tesztelését az előzőekben már 
megismertük. A  többi korrelációs mérőszám teszteléséhez két megjegyzést 
kell fűznünk:

n A  totális korrelációs együtthatók tesztelése -  mivel ott mindig csak két 
változóra összpontosítunk -  nem tér el a kétváltozós kapcsolatnál 
megismerttől, a próbafüggvény t-statiscpika, amelynek szabadság- 
foka mindig n-2.

0 A  parciális korrelációs együtthatók esetén szintén azt tételezzük fel, 
hogy a nullhipotézis teljesülése esetén a próbafüggvény t-elos^lást 
követ, azonban ebben az esetben a szabadságfok n-k-1. Ennek 
megfelelően a próbafüggvény a következőképpen módosul:

t  =
rjoS2„. .0'-i),(;+i)„. .k ^ *

41 - r .
(13.25.)

A  többváltozós regressziós modellek tesztelésének itt csupán a legáltaláno
sabb eseteit soroltuk fel. A  modell vizsgálatához még számtalan tesztelési 
eljárást fel lehet használni, azonban ezek vázlatos ismertetése is meghaladja 
tananyagunk kereteit.

Folytatva megkezdett példánkat: a modell egészének, és egyúttal 
a többszörös korrelációs együtthatónak a tesztelését az alábbi 
egyszerű módon végezzük el. Hipotézisek:

H o : A = A = 0

H1 : vagy jBx vagy /?, vagy egyik sem 0

illetve

H0 : R = 0 
H1 : R >  0

Tudjuk, hogy a többszörös korrelációs együttható, R=0,9678.

f  = 0,9678A ( 1 0 - 2 - 1 )  =

( l - 0 , 9 6 7 8 - ) x 2

A  táblabeli érték (a számláló szabadságfoka 2; a nevezőé 7): 

2;7-Fqio5 = 4, 74 .  A  próbafüggvény értéke jelentősen meghaladja a 

táblabeli értéket, ezért a nullhipotézis (eke) t elvetjük, a modell 
szignifikáns, valamint a két tényezőváltozó a többszörös korrelá
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ciós együttható szerint is valóságos hatást gyakorol együttesen az 
eredményváltozóra. Ugyanerre a következtetésre jutunk 
szignifikancia érték alapján is, mivel j5=0,000064.

Többváltozós modell esetén — mint fent említettük — fontos in
formációt szolgáltat a paraméterek külön-külön történő ellenőr
zése. A  hipotézisek és a próbafüggvények értékei143:

H 0 :J30 = 0 

0

H „ : A =  0 

H u A *  0

H o : A = 0  

H u A *  0

50,58 „ 
í  = — £—  = 3,812 

13,269

-0,094 „
t  = — ------= -3,133

0,030

0,490
/ = —-----= 2,649

0,185

A  táblabeli érték: 1t0025 = 2,365. Amint látjuk, valamennyi empi

rikus érték abszolút értékben meghaladja a két táblabeli értéket, 
ezért 5%-os szignifikancia-szinten a modellt minden paraméte
rében szignifikánsnak tekintjük. A  paraméterek fenti sorrendjé
ben a szignifikancia értékek:jp=0,007;/>=0,017;iö=:0,033.

M íg a tengelymetszet (/?0) minden ésszerű szignifikancia szin

ten 0-tól különböző, elfogadható, addig a két regressziós együtt
ható esetében 1%-os szignifikancia-szinten (például 0,017>0,01) 
már a nullhipotéziseket kellene elfogadni, ami egyben azt jelen
tené, hogy a változók nem jelentősek a modellben. A  modellezé
si gyakorlatban azonban általános az 5%-os szignifikancia szint 
használata, ez alapján a modell minden paraméterében szignifi
káns.

A  totális korrelációs együtthatók mindegyike igen erős. Ezért 
nem kell arra számítani, hogy valamelyik esetében a 
nullhipotézist fogadjuk el, azaz a kapcsolat hiányát tételezzük fel. 
Ugyanez elmondható a parciális korrelációs együtthatók közül 
azokra, amelyek az eredményváltozó és a tényezőváltozók kap
csolatát számszerűsítik. Nem ilyen egyértelmű a helyzet a két té
nyezőváltozó „tiszta” kapcsolatát mérő koefficiens esetén.

Tudjuk, hogy rn j  = 0,1568. A  t próbafüggvény értéke: 143

143 A számításokhoz felhasznált paramétereket és standard hibákat a becslés során 
már megismertük.
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0 ,15 6 8 -710 -2 -1 

V 1-0 .15 6 8 2
= 0,420 => >̂—0,687

7̂ 0,025 2,365

Mivel a számított t-érték abszolút értékben kisebb a táblabeli ér
téknél, a nullhipotézist, amely szerint a két változó között a tiszta 
parciális kapcsolat elhanyagolható, 5%-os szignifikancia szinten 
el kell fogadnunk. Ezt a döntést kell meghozni a p-érték ismerete 
mellett is, mivel 0,687>0,05. Mint már korábban szóltunk róla, a 
két tényezőváltozó közötti valóságos kapcsolat hiánya -  kiragad
va a két változót a rendszerből -  logikus.

13.4 Multikollinearitás

A  regressziós modell-építés során számos tényezőt, feltételt figyelembe 
venni kell. A  vizsgálandó jelenségre vonatkozó előtanulmányok ismeretén túl 
törekedni kell arra, hogy a modellezés statisztikai feltételeinek az adott lehető
ségek mellett megfeleljünk. Tananyagunk kereteit meghaladja mindezek akár 
vázlatos ismertetése is, ezért itt csak arra vállalkozunk, hogy néhány kiemelten 
fontos kérdésre felhívjuk a figyelmet.

A  regressziós modellek szerkesztése során fokozottan kell ügyelni a megfe
lelő mintaelem-szám biztosítására. Általános elvárás, hogy a megfigyelések szarna 
legalább egy nagyságrenddel haladja meg a téirye%őválto%ók számát. És bár ennek az 
elvárásnak nem mindig könnyű megfelelni, törekedni kell egy még elfogadható 
szint elérésére. Ellenkező esetben ugyanis a kapott eredmények megbízhatat
lanok lesznek.

A  regressziós modellezés alapvetően fontos feltétele a tényezőváltozók kö
zötti függetlenség. Joggal várhatjuk el egy regressziós modelltől, hogy a ténye
zőváltozók körének szűkítésére vagy bővítésére a már kiszámított regressziós 
együtthatók érzékedének legyenek. Ennek azonban csak akkor lehet megfelel
ni, ha a tényezőváltozók egymástól teljesen függedenek.

Sajnos a gyakorlatban ez a feltétel ritkán teljesül. Általában számítani kell a 
tényezőváltozók közötti sztochasztikus kapcsolatra, amelyet 
multikollmearitásnak nevezünk.

Tökéletes vagy extrém multikollinearitás esetén, amikor valamely ma
gyarázó változó kifejezhető a többi magyarázó változó lineáris kombinációja
ként (determinisztikus a kapcsolat), a paraméterbecslést nem lehet elvégezni, a 
paraméterek matematikailag nem becsülhetők. Ez az eset azonban csak ritkán
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áll fenn, és az esetek nagy részében a modell körültekintető specifikálásával 
elkerülhető.

Általában a gyakorlatban a tényezőváltozók között sztochasztikus kapcsolatot 
mérünk. Felmerül a kérdés, hogy milyen hátrányokkal jár mindez. A 
multikollinearitás jelenléte mellett is torzítatlanok lesznek a becslések, azonban 
indokolatlanul nőnek a regressziós együtthatók standard hibái. A  magas stan
dard hibák alacsony t-statisztikákkal járnak együtt, így fontos változót hagyha
tunk ki a modellből. A z erős multikollinearitás megnehezíti a tényezőváltozók, 
az eredményváltozóra gyakrolot hatásának elkülönítését. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a multikollinearitás javíthatja a modell előrejelző képességét.

A  multikollinearitás az adatok, információk adottsága, nem specifikációs 
hiba. így kiküszöbölésére nincsen mód, legfeljebb mérsékelhetjük káros hatá
sát. Ha azonban ismerjük esetleges jelenlétét, megállapításaink során célszerű 
ezt figyelembe vennünk. A  multikollinearitás felismerésére, mérésére sokféle 
módszert ismer a szakirodalom. A  következőkben két nagyon egyszerű mód
szer kerül, bemutatásra.

Korábban láttuk, hogy a korrelációs mátrix tartalmazza valamennyi változó 
totális korrelációs együtthatóját. Megismertük a korrelációs együtthatók teszte
lésének módszerét is. Ha a tényezőváltozók közötti korrelációs együtthatók 
valamelyikét -  tesztelés nélkül -  erősnek tartjuk (értéke közel esik a többszö
rös korrelációs együtthatóhoz), a multikollinearitás létezésére gyanakodha
tunk.144

A  magyarázó változók közötti determinációs együtthatókra épül a varianciát 
injláló fak to r (VTF) mutatója. A  mutatószám -  melyet általában kettőnél több 
magyarázó változó esetén használunk -  azt méri, hogy a multikollineritás je
lenléte milyen mértékben növeli a becsült paraméterek standard hibáit. Ki
számítása:

VIFj =
1 - R 2

(13.26.)

ahol R 2 -  a j-edik magyarázó változó és a többi tényezőváltozó közötti

többszörös determinációs együttható, mely könnyen meghatározható a redu
kált (csak a tényezőváltozók közötti kapcsolatot mutató) korrelációs mátrix 
inverzéből.

144 A multikollinearitás meglétének teszteléséről lásd MUNDRUCZÓ [1981].

449



A STATISZTIKAI MODELLEZÉS ALAPJAI

A  mutató határai:

1 < VTF, <oo

Amennyiben a j-edik magyarázó változó lineárisan h ite tle n  a többitől, a 
mutató értéke 1. A  gyakorlatban súlyosnak tekintik a multikollinearitást, ha a 
VTF mutató értéke megközelíti a 10-et.

A  V IF  mutató reciprokát tolerancia mutatónak (jele JJ) hívjuk, amelynek ha
tárai:

0 < T, < 1

Korábbi példánkban láttuk, hogy a két tényezőváltozó közötti 
kapcsolat szorosságát mérő lineáris korrelációs együttható értéke 
r12-  ” 0,8389. Noha két magyarázó változó esetén a 

multikollinearitás vizsgálata sokszor azért indokolatlan, mert ér
telmeden a modell újraspecifikálása, kiszámítottuk a VIF- 
mutatót:

VTF1 =
1

l-0 ,8 38 9 2
= 3,375

melynek értéke jelentős, de tolerálható mértékű 
multikollinearitásra utal.

A  felsorolt mutatószámok segítségével kiválasztiiatjuk azt a tényezőválto
zót, amelyiknek a legerősebb a hatása. A  megoldás a változó elhagyása lenne, 
azonban ennek gyakran ellentmondanak elméleti közgazdasági megfontolá
sok.

13.5 Regresszióanalízis Excellel

A z Excel a lineáris regressziószámítást jól támogatja. Válasszuk az Eszkö
zök menü, Adatelemzés pontjában a Regresszió eljárást, és alábbi input-panelt 
kapjuk:
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13-1. ábra: Az Excel regresszió számítás moduljának input-panelje

Bemenet
Bemeneti Y tartomány:

Mégse
Bemeneti X tartomány:

I I Feliratok _Zéró legyen a konstans
Súgó

__Megbízhatósági szint %

Kimeneti beállítások 

O  Kimeneti tartomány:

0  Új munkalápra (név):

O  Új munkafüzetbe
Maradékok
__Maradékok _Maradék pontsorok
!ÚH Standard maradékok Pontsorok vonalhoz

Normál valószínűség
[U  Normál valószínűségű pontsorok

A  panel értelemszerűen kitölthető, ügyeljünk rá, hogy a magyarázó válto
zók összefüggő tartományt alkossanak, valamint hogy valamennyi mezőben 
szerepeljen mennyiségi ismérvérték! Láthatjuk, hogy a program módot ad 
tengelymetszet nélküli regressziós egyenes becslésére is, ezt csak indokolt 
esetben alkalmazzuk. A  maradékok (reziduumok) megjelenítése későbbi elem
zéseink, illetve a modellezés eredményességének megítélése szempontjából 
fontos lehet, ezek alapján áttekinthetjük a korábban említett zavaró hatások 
meglétét.

Példánk adataival elvégeztük a számításokat az Excel táblázatke
zel ő segítségével is. A  program a következő outputot145 eredmé
nyezte:

145 Megjegyezzük, hogy az r betűt használja a program mind a kétváltozós, mind a 
többváltozós korrelációs együttható jelölésére.
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ö s s z e s í t ő  t á b l a

13-2. ábra: Az Excel eredménytáblája

R e g r e s s z ió s  s ta t is z t ik a
r értéke 0,967800308
r-négyzet 0,936637436
Korrigált r-négyzet 0,918533847
Standard hiba 2,588112856
Megfigyelések 10

VARIANCIAANALÍZIS
d f S S M S F F  s z iq n if ik a n c iá ja

Regresszió 2 693,1117029 346,5558515 51,73766399 6,40346 E-05
Maradék 7 46,88829709 6,698328156
Összesen 9 740

K o e f f ic ie n s e k S ta n d a rd  h ib a t é r té k p -é r té k A ls ó  9 5% F e ls ő  95%
Tengelymetszet
Ar
Rek

50,57821596
-0,094485102
0,490249041

13,26925771
0,030296413
0,184742039

3,811683897
-3,118689437

2,65369508

0,0066134
0,01687463

0,032765501

19,20142981
-0,166124683
0,053403847

81,9550021 
-0,022845521 
0,927094235

A  korábban részletesen értékelt legfontosabb eredményeket 
megtaláljuk ebben a táblázatban. Az első tábla-részben a Standard
hiba a regressziós becslés standard hibáját ( s . ) mutatja; a becsült

paraméterek a Koefficiensek oszlopban olvashatók. A z input al
kalmas beállításával lehetőség nyílik a paraméterek intervallum
becslésére is.

Természetesen a többi számítás is elvégezhető a program segít
ségével, azonban a továbbiak új függvények definiálását igénylik.

13.6 Függelék

13.6.1 A  regressziós param éterek m eghatározása

Ismeretes, hogy regressziós modellünk mátrix alakban az alábbi:

y  = X b + e

A  feladat pedig az J V  minimális értéke mellett megtalálni a keresett pa

ramétereket. A  fenti kifejezést átalakítva, az alábbi módon kaphatjuk meg a 
reziduális vektort:

e = y  -  Xb

A  tapasztalati reziduumok eltérésnégyzet-összege előállítható az alábbi 
módon:

SSE  = = eT|E = ( y - X f o ) r ( y -  Xb) =

= y Ty - 2 b X r y + b r X TXb
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A  klasszikus legkisebb négyzetek logikájának megfelelve az eTe függvény 
minimumát akkor találjuk meg, ha a függvény első deriváltját egyenlővé tesz- 
szük 0-val:

3 ( e J e)

3b
= -2 X r y  + 2X r X b = 0

A z egyenletet megoldva a paramétervektorra, megkapjuk a paramétervektor 
becslését.

b = (X TX )"1 X r y

13.6.2 A  korrelációs m átrix előállítása

A  regressziós elemzések során fontos szerep jut a lineáris korrelációs 
együtthatókat tartalmazó ún. korrelációs mátrixnak, amelyet R-rel jelölünk. Az 
alapadatokból és azok szórásából az alábbi módon határozható meg a korrelá
ciós mátrix, ha az összes mért adatot tartalmazó mátrix:

A  =

J\ * 11  * 2 1

Jl * 12  * 2 2

Jr, * ln  *2/i

Xí
Xk2

Xkn

A z egyes változók szórásait az alábbi diagonális mátrix tartalmazza:

s  0 0  0
7

0 T, 0 ••• 0
s  =

o o o

A  korrelációs mátrix:

R  = S’ 1í - A r A IS’1
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13.7 Gyakorló feladatok

13.1. f. Egy országos hálózattal rendelkező használtautó-kereskedelmi cég 
25 véletlenül kiválasztott, azonos kategóriájú, értékesített személygépkocsijára 
vonatkozóan az alábbi regressziós modellt illesztette (zárójelben a paraméte
rek standard hibái szerepelnek):

y  = 2800 -  40x. -  200x, -  3x, ,
1 Á * r 2 =0 81

(2100) (17) (60) (1,2)

Ahol y  értékesítési ár, ezer forint;

x t átlagos fogyasztás, liter/lOOkm; 

x 2 a gépkocsi életkora, év; 

x 3 megtett összes kilométer, ezer km.

D Ellenőrizze globálisan a regressziós modellt! 
n Tesztelje a modell paramétereit!
n Értékelje a regressziós modellt!
H Milyen áron lehet várhatóan értékesíteni egy 3 éves, 100 kilométe

renként 8 litert fogyasztó, összesen 60000 kilométert futott sze
mélygépkocsit?

13 .2 . f . Hazánk 81 legfontosabb nagyvállalatának működését vizsgáltuk az 
alábbi változók segítségével:

® LETSZ -  átlagos statisztikai létszám, fő; 
s ARB — az értékesítés nettó árbevétele, millió forint;
0 SAJ -  a saját tőke értéke, millió forint;
10 ERED  -  adózott eredmény, millió forint.

A  változók korrelációs mátrixa az alábbi:

LETSZ ARB SAJ ERED
LETSZ 1,00000

R =  ARB 0,30170 1,00000

SAJ 0,43798 0,79937 1,00000

ERED 0,07446 0,74743 0,71618 1,00000

A  korrelációs mátrix inverze:
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KT1

' 1,457774 

-0,183321 

-1,051823 

0,781769

-0,183321

3,376768

-1,68559

-1,302767

-1,051823 0,781769 

-1,68599 -1,302767 

3,797744 -1,381398 

-1,381398 2,904846

■  Értelmezze a totális korrelációs együtthatókat!
" Számítsa ki a parciális korrelációs együtthatókat!
8 Értékelje a parciális korrelációs együtthatókat!
B Tesztelje a legkisebb totális, illetve parciális korrelációs együttha

tót!
a Számítsa kis és értékelje a valamennyi lehetséges többszörös kor

relációs együtthatót!
D írja fel és értelmezze az értékesítés nettó árbevétele és az adózott 

eredmény közötti kétváltozós regressziós függvényt, ha az árbevé
tel ádaga 133 895 millió forint, szórása 180 750 millió forint és az 
eredmény átlaga 6 493 millió forint és szórása 18 684 millió forint!

13.3.f. A z előző példa adatai alapján elkészítettünk egy többváltozós reg
ressziós modellt. A  számítások outputja az alábbi:

ÖSSZESÍTŐ t á b l a

R e a r e s s z iú s  s t a t is z t ik a
r értéke 0,809782
r-négyzet 0,655748
Korrigált r-négyzet 0,642335
Standard hiba 11243,55
Megfigyelések 81

v a r i a n c ia a n a l í z i s
d f SS M S F F  s z ip n i f ik a n c iá ia

Regresszió 3 18542029997 6180676666 48,89104533 8.51857E-18
Maradék 77 9734136384 126417355,6
Összesen 80 28276166381

K o e f f ic ie n s e . S t a n d a r d  h ib a t é r t é k p  - é r té k A l s ó  9 5 % F e l s ó  9 5 %

T engelymetszet
letsz
arb
saj

-2455,011
-0,649268
0,046359
0,090828

1594,268201
0,180161018
0,011549929
0,022632752

-1,53989825
-3,603818502
4,013783968
4,013109811

0,127684838
0,000553864
0,000137553
0,000137878

-5629,608201
-1,008014463
0,023360045
0,045760099

719,5865764
-0,290520759
0,069357793
0,135895343

0 Értelmezze a fenti eredményeket!
■  Elemezze a modellt!
B írja fel a többváltozós regressziós függvényt!
H Értelmezze a létszám változójának szerepét a modellben!
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13.4.f. 50, az elmúlt évben nyereséges dél-dunántúli kis- és középvállalko
zás adatainak felhasználásával vizsgáljuk, hogyan magyarázható a cégek mérleg 
szerinti eredménye (y, MFt); a nettó árbevétel (xi, MFt) és az átlagos alkalma
zotti létszám (x?, fő) alapján.

Az adatbázisba került vállalkozások ádagos mérleg szerinti eredménye 10 
MFt volt, 81%-os szórással. A magyarázó változók megfigyelt értékeiből ké
peztük az alábbi információkat:

XTX =
50 5000

5000 612766 
2500 291388

2500
291388
173728

0,1140
-0,0007
-0,0004

-0,0007
0,0001

- 0,0001

-0,0004
- 0,0001

0,0001

A vizsgált változók korrelációs mátrixa, illetve annak inverze:

R =
1,0000
0,7383
0,3992

0,7383
1,0000
0,5583

0,3992
0,5583
1,0000

R -1

2,1992
-1,6468
0,0416

-1,6468
2,6861

-0,8424

0,0416
-0,8424

1,4537

A háromváltozós, lineáris regressziós modellszámítás főbb eredményei:

Paraméter Becsük érték Standard hiba
bo -2,522 1,901
bi 0,128 0 , 0 2 0

b2 -0,005 0,031

A becsült elsőrendű autokorrelációs együttható értéke -0,522.

A legkisebb négyzetek módszere alkalmazhatóságának meghatároztuk a 

reziduális változó négyzete és az eredeti változók közötti kapcsolatot:
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r  - =0,123 r ,  =0,456 r  2 =0,236l,ff 2,e

írja fel a háromváltozós, lineáris modellt és értelmezze paraméte
reit!
Becsülje meg 99%-os megbízhatósági szinten, legalább milyen 
mértékű eredménynövekedést idéz elő 5 millió forint árbevétel
növekedés!
Határozza meg és értelmezze az eredmény árbevétel szerinti ru
galmasságát az átlagos környezetben!
Határozza meg és értelmezze a tapasztalati reziduális szórást! 
Határozza meg a modell magyarázó erejét!
Elemezze a létszám és az eredmény közötti kapcsolat szorosságát! 
Végezze el a modellspecifikáció globális és parciális tesztjét! 
Amennyiben szükséges, határozza meg az újraspecifikált modell 
paramétereit is!
Tesztelje, hogy homoszkedasztikusnak, illetve 
autokorrelálaűannak tekinthető-e a többváltozós modell! Ameny- 
nyiben szükséges, tegyen javaslatot a zavaró tényezők kiküszöbö
lésére!
Igazolja, hogy a háromváltozós modellben zavaró mértékű a 
multikollinearitás! Melyek okai, mit javasol a kiküszöbölésére?

13.5.£ Egy gumiabroncsok értékesítésével foglalkozó cég elmúlt éves szer
ződéseinek lényeges, összesített adatait tartalmazza az alábbi tábla:

Típus Méret Ért. menny, 
(db) Ár (Ft) Minőség*

(pont)
Bridgestone Blizzak 

LM 18 175/80 R 14 1 2 0 18 500 5,8

Pirelli Winter 160 
Direzionale 175/80 R 15 140 19 200 5,8

Vredestein
Snowtrack 195/65 R15T 80 18 500 4,0

* A német ADAC szaklap minősítése, amely 0-10 skálán osztályozza 
a gumitípusokat.

Ismeretes, hogy a 42 gumiabroncsra vonatkozó értékesített mennyiség át
laga 101,5 db; 47%-os szórással.
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Az adatbázis alapján az elemzők elsőként háromváltozós lineáris regresszi
ós modell illesztését látták indokoltnak. A modellezés eredményei (értékesített 
mennyisége ár x\, minősége) az alábbiak. A becsült modell:

y  —121,6 — 0,006xj + 18, 8x2
R2 =0,851

A modellszámítás néhány részeredménye:

42
880400 19411900000 

214 4547187 1274

(XTX)"
0,5706
0,0000 0,0000

-0,0223 0,0000 0,0057

A maradéktag négyzete (e~) és az eredeti változók közötti lineáris korrelá
ciós együtthatók:

J *i X2
2 0,402 0,090 0,286

a Értelmezze a modell paramétereit!
s Globális F-próbával tesztelje a modellt!
a Határozza meg és értelmezze a tapasztalati reziduális szórást!
a Feltételezhető-e 5%-os szignifikancia-szinten, hogy az 1 ponttal 

magasabb minőségű abroncs iránt évente 2 0  darabbal magasabb a 
kereslet?

* Vizsgálja meg, hogy homoszkedasztikusnak tekinthető-e a modell, 
eredményétől függően tegyen javaslatot a modell alkalmazhatósá
gára vonatkozóan!
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13.6.f. Használt autók árát (Y ) vizsgáltuk két magyarázóváltozó, az autók 
életkora (Kor; év) és hengerűrtartalma (Lökettértf.; cm'1) segítségével. A fel
sorolt változók bevonásával készült többváltozós regressziós számítás output
ja:

ö ssz e sít ő  tábla

R e g r e s s z i ó s  s t a t i s z t i k a

r értéke 0,8006
r-négyzet 0,6410
Korrigált r-négyzet 0,6257
Standard hiba 991,13
Megfigyelések 50

VARIANCIAANALÍZIS
df_______________S S __________ M S ________ F  s z i g n i f ik a n c i á j a

Regresszió 2 82425251 41212626 41,95 0,0000
Maradók 47 46170189 982344
Ö sszesen 49 128595440

K o e f f i c i e n s e k S t a n d a r d  h ib a t é r t é k p - é r t é k A l s ó  9 5 % F e l s ő  9 5 %

Tengelymetszet 
Kor(év) 
Lökettérf, (cm3)

3373,1914
-398,7925

0,8963

576,1471
43,8366

0,2643

5,8547
-9,0973
3,3916

0,0000
0,0000
0,0014

2214,134021 
-486,980293 
0,364662155

4532,24881 
-310,60492 
1,4279468

■ Ellenőrizze a modellt globálisan és parciálisán!
® Értelmezze a modell paramétereit!
■ Határozza meg egy 6  éves 2 000 cm3 -es használt autó modell 

szerint becsülhető árát!
0  Az autó életkorának növekedése, 95%-os megbízhatóság mellett, 

legalább és legfeljebb milyen mértékben hat az ár alakulására?
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14 A regressziós modell-építés kiterjesztése
A regressziós modellek felhasználása a korábban felvázolt lehetőségekhez 

képest sokkal kiterjedtebb. A modellek változóinak különféle átalakítása, 
transzformációja, illetve a minőségi (kvalitatív) tényezők figyelembe vétele 
egyaránt teret ad arra, hogy a regressziós modellezés technikáját alkalmazni 
tudjuk a gazdasági-társadalmi jelenségek speciális területein is.

14.1 Nemlineáris modellek

A függvénytípus megválasztása a specifikáció fontos eleme. Eddig előny
ben részesítettük a lineáris függvényt. A gazdasági-társadalmi folyamatok, 
jelenségek azonban gyakran igénylik a nemlineáris típusú függvények haszná
latát. Gondoljunk a jövedelem és fogyasztás összefüggésre egy bizonyos áru
cikk, szolgáltatás esetén! A jövedelem növekedésével növekszik a fogyasztás 
mértéke, azonban egy bizonyos pont -  egy telítődési szint után -  a jövedelem 
növekedése már kevésbé hat a fogyasztás alakulására. Hasonlóan nemlineáris 
összefüggést kell feltételeznünk egyes mikrogazdasági modellekről, például a 
költség-, és termelési függvényekről.

A statisztikai modellezés a nemlineáris modell-építés során a függvények 
két típusát különbözteti meg:

* a változóiban nem lineáris függvényeket, és 
H a paramétereiben nem lineáris függvényeket.

Az első esetben viszonylag könnyű dolga van a modellezőnek, mivel a vál
tozók transzformációja után lineáris modell írható fel, és ekkor -  ha egyébként 
a véletlen változókra vonatkozó elméleti feltevések146 fennállnak -  a klasszikus 
legkisebb négyzetek módszere alkalmazható. A második esetben a paraméte
rek becslési módszerén147 kell változtatni. Tananyagunkban csupán az első 
esettel foglalkozunk, amely -  mint látni fogjuk -  önmagában is igen széles 
skáláját igényli az elemzés módszertanának.

14.1.1 A legfontosabb kétváltozós nemlineáris függvények

A hatványkitevős regressziófüggvény a gyakorlatban gyakran használt 
módszer. Itt mind az eredmény változót, mind a tényezőváltozót transzfor-

146 A  függő-, eredményváltozó feltételes várható értéke lineáris és additív legyen a 
magyarázó változókra.

147 A  nemlineáris legkisebb négyzetek módszere, valamint különböző iteratív eljá
rások jöhetnek itt szóba.
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máljuk. A transzformáció a változók hgantmizplását jelenti. A 
regressziófüggvény:

J = b 0xb' (14.1.)

amelynek mindkét oldalát logaritmizáiva egy lineáris függvényhez jutunk: 

\ n j = \nba +b1\nx (14-2.)

A (14.2.) függvény esetében már közvetlenül használhatjuk a paraméterek 
becslésére a klasszikus legkisebb négyzetek módszerét. Látjuk, hogy hatvány
kitevős függvényben az Íny és lnx között van lineáris kapcsolat, ezért az ilyen 
elven készített regressziós modellt log-log modellnek is hívjuk.

A bi regressziós együttható azt fejezi ki, hogy a tényezőváltozó egységnyi rela
tív változása mekkora relatív (százalékos) változást idéz elő az eredményválto
zóban. A hatványkitevős regresszió esetében az elaszúcitási együttható konstans 
(független X értékétől), és megegyezik a bi regressziós együtthatóval. A bo 
paraméter értelmezése kissé eltér a lineáris függvény kapcsán megismerttől. A 
logaritmikus összefüggés miatt az Y eredményváltozó becsült értéke bo para
méterrel lesz egyenlő, ha a magyarázó változó egyenlő eggyel.

Előfordulhat a gyakorlatban, hogy csupán az egyik változó logaritmikus 
transzformációjára van szükség. Ilyenkor két eltérő esetet különböztetünk 
meg:

In y  = b0 + b̂ x (14.3.)

y  = b0+bl (lnx) (14.4.)

A (14.3.) függvényben az j  változó relatív változását az x  változó abszolút 
változása, míg a (14.4.) függvényben y  változó abszolút változását x  változó 
relatív változása „magyarázza”

Az első eset a log-lieear vagy exponenciális regressziófuggvény, míg a 
második eset a linear-log, azaz a szemi-logaritimikus függvény.

Az első eset, az exponenciális függvény általános esetben az alábbi módon 
írható fel:

j  = K K (14.5.)

A (14.3.) illetve (14.5.) exponenciális regressziófüggvényt általában akkor alkal
mazzák, amikor valamely jelenség növekedése függ a jelenség elért színvonalá-
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tói. Ilyenkor a bt regressziós együttható arra ad választ, hogy az x  változó egység
nyi növekedése hányszorosára változtatja y  eredményváltozó értékét. A bo 
paraméter azt az esetet számszerűsíti, amikor x  = 0 , tehát ha a nulla az x  
értékkészletének valós része, az eredményváltozó pontbecslése megegyezik a 
konstans paraméterrel. Az exponenciális függvény fő alkalmazási területe — 
mint korábban láttuk -  a trendszámítás.

A reciprok regressziós modelleket (általában hiperbolákat) altkor alkalmaz
zuk, ha meggyőződünk a változók reciprok jellegű összefüggéséről. A függ
vény ebben az esetben nagyon egyszerű transzformációval linearizálható. Két 
leggyakrabban használt függvény-formája:

r - b0 + byx
(14.6.)

és

y = bü +bx
1 (14.7.)

A két típus közötti döntést segíti a grafikus ábrázolás, míg az első esetben 
1  /y és x  változók, addig a második esetben y  és 1 /x változók között lehet 
lineáris kapcsolatot feltételezni.

A (14.7.) függvény esetén a bo paraméternek sajátos jelentése van. Bebizo
nyítható ugyanis, hogy bo az az érték, amely felé a függvény aszimptotikusan 
közelít, ha X értéke minden határon túl nő.

lim
+ K X

= k

Ezért a bo paramétert sokszor telítődési s^ntyiek nevezik. Megjegyezzük, 
hogy reciprok függvények esetén a bt regressziós együttható értelemzése sok
szor nehézkes, információtartalma csekély.

Szólni kell még arról, hogy a hiperbolikus regresszió, mint általában min
den nemlineáris modell, érzékeny a változók mértékegységeire, erőteljes mó
dosulásuk a becslés eredményét is jelentősen befolyásolja.

A nemlineáris kapcsolat elemzésének is kiinduló pontja a változók pontdi
agramjának elkészítése és elemzése. Amennyiben nemlineáris kapcsolatot 
fedezünk fel a változók között vagy egy nemlineáris függvény illesztését kell
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elvégeznünk1*0, vagy a változók transzformálásával olyan feltételeket terem
tünk, amely a hagyományos, lineáris becslési módszer alkalmazását teszi lehe
tővé. Az x  változó sokszor alkalmazott transzformációi a gyakorlatban:

—, lux , y fx , x 2 
x

Érdemes összefoglalni néhány gyakrabban használt függvénytípus főbb jel
lemzőjét.

14-1. tábla: Néhány gyakran használt nemlineáris regressziófiiggvény jellemzői

Függvémytípus A függvény A függvény 
meredeksége

A függvény 
elaszticitása

Lineáris j  = bQ + bxx K 4 .4
J

Log-log In y  — In bü + bx In x K 1X K

Log-linear In y  = b0 + bxx K) bxx

Linear-log j  = b0 + bt In x
X

A
j

Hiperbolikus A . , 1J  = b0 + b1 — 
X X

~sTi

A fenti függvények sematikus grafikus ábráját közöljük az alábbiakban, ami 
nagy segítséget adhat a függvények kiválasztása során. 148

148 Ez természetesen sokszor a hagyományostól eltérő, különleges becslési mód
szert is igényelhet.
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14-1. ábra: Gyakran alkalmazott nemlineáris függvényfonnák

Log-linear függvény Linear-log függvény

Reciprok függvény

A n em lin eá r is  k ap c so la t szo ro sság án ak  mérése alapvetően kétféle mó
don történhet: a transzformált változók alapján, illetve az eredeti változók 
alapján. Az első eset csupán a kapcsolat közelítésének fogható fel. Egyértelmű 
kapcsolat-szorossági mérőszámot a változó irányú és monoton kapcsolat mi
att ugyan nem lehet definiálni, azonban a többváltozós regressziónál már be
mutatott eltérésnégyzet-összegre felépített determinációs együttható elve itt is
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érvényesíthető. A modell magyarázó erejét nemlineáris kapcsolat esetén az ún. 
korrelációs index négyzetével mérhetjük A korrelációs index (jele: T) :

1 = 1 YhziL
V Z ( a - a )2

(14.8.)

Könnyen belátható, hogy értéke 0 és 1 közé esik, továbbá lineáris kapcso
lat esetén megegyezik a lineáris korrelációs együtthatóval.

Egy vegyipari cég egyik termékének előállítási költsége erőtelje
sen függ az adott rendelések mennyiségétől. Nyolc véletlensze
rűen kiválasztott rendelési mennyiség és a hozzá tartozó költség 
adatait tartalmazza az alábbi tábla.

14-2. tábla: A gyártási mennyiség és a gyártási költség

Gyártott mennyiség 
(ezer tonna)

A gyártási költség 
(millió forint)

150 0,5
450 1 , 2

700 1,5
2  0 0 0 2,9
3 500 3,0
9 000 4,2

2 0  0 0 0 8 , 0

76 000 1 1 , 0

Az adatokat pontdiagrammal ábrázolva, világosan kitűnik a kap
csolat nemlineáris jellege, amit az alábbi ábra is reprezentál.
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14-2. ábra: A gyártott mennyiség és költsége

Mennyiség, ezer tonna

Amennyiben mindkét változót logaritmusaival ábrázoljuk, kiraj
zolódik egy lineáris megközelítési mód (14-3. ábra), ami arra utal, 
hogy a hatványkitevős regressziós függvény segítségével készít
hetünk elfogadható regressziós modellt.

14-3. ábra: A mennyiség és költség logaritmizált értékei

A változók logaritmusaira számított regressziós becslés outputja 
az alábbi:
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14-4. ábra: A logaritmizált változók segítségével készített becslés 
Ö SSZESÍTŐ  t á b l a

R e a r e s s z ió s  s t a t is z t i k a
r értéke 0,9853238
r-négyzet 0,970862992
Korrigált r-négyzet 0,966006824
Standard hiba 0,081271005
Megfigyelések 8

VARIANCIAANALÍZIS
d f S S M S F F  s z ip n i f ik a n c iá ia

Regresszió
Maradék
Összesen

1
6
7

1,320491178
0,039629858
1,360121036

1,320491178
0,006604976

199,9236807 7.81607E-06

K o e f f i c ie n s e k S t a n d a r d  h ib a t é r t é k o - é r t é k A l s ó  9 5 %  F e l s ő  9 5 %
Tengelymetszet
Inx

-1,234122498
0,482162039

0,121335031
0,034100512

-10,17119698
14,13943707

5.25719E-05 
7,81607E-06

-1,53101884 -0,937226 
0,398721032 0,565603

A logaritmizált változókra készített modell mind globálisan mind 
paramétereiben szignifikáns. cl***-1-

4 ’L t A - L  U ’ ■ C tv  V . f . - '-°-

A hatványkitevős regressziófíiggvény:
Z. fc&r..’ ' -

j  = 0 , 291-x

Sav- ü
0 ,4 8 2 2  , ' - i í  — , ; j -

A függvény bt paramétere azt mutatja, hogy ha a termelt (ren
delt) mennyiség 1 %-kal nő, a termelési költség ádagosan, várha
tóan 0,48%-kal növekszik. (Vegyük észre, hogy az eredeti for
mában felírt regresszió-függvény bo paramétere nem közvetlen 
az Excelben becsült érték, hanem e megfelelő hatványa!)

Természetesen gyakran merül fel a kérdés úgy, hogy több -  szakmai szem
pontok alapján lehetséges -  nemlineáris függvénytípus közül kell választa
nunk. A probléma megoldásának egy megoldását mutatja be az alábbi példa.

Egy elektronikai cikkeket forgalmazó cég 14 üzletében feljegyez
ték a heti értékesítést és a célzottan felhasznált reklámköltséget.
Az adatokat az alábbi tábla tartalmazza, megjelölve azy  és x  vál
tozót is.
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14-3. tábla: Heti árbevétel és reklámköltség

Heti értékesítés 
(millió forint, y)

Heti reklámköltség 
(ezer forint, x)

1 , 1 38
1,7 49
2 , 6 75
2,4 6 6

2,3 69
2 , 8 91
0 , 6 34
3,2 116
3,3 140
3,1 151
3,2 106
3,0 99
3,8 181
3,4 125

A 14-5. ábra megállapíthatjuk, hogy a jelenséget leíró regressziós 
modell nem lineáris.

14-5. ábra: A heti forgalom (y )  a reklámköltség (x) függvényében

A tényezőváltozó többféle transzformálását végeztük el. Ezek a 
transzformált adatok az alábbi munkatáblában találhatók.
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14-4. tábla: Az x tényezőváltozó transzformált értékei

lnx yfx 2X Yx
3,6375862 6,164414 1444 0,0263158
3,8918203 7,000000 2401 0,0204082
4,3174881 8,660254 5625 0,0133333
4,1896547 8,124038 4356 0,0151515
4,2341065 8,306623 4761 0,0144928
4,5108595 9,539392 8281 0,0109890
3,5263605 5,830951 1156 0,0294118
4,7535902 10,77033 13456 0,0086207
4,9416424 11,83216 19600 0,007142
5,0172798 12,28820 22801 0,006622
4,6634391 10,29563 11236 0,009434
4,5951199 9,94987 9801 0 , 0 1 0 1 0 1

5,1984970 13,45362 32761 0,005524
4,8283137 11,18034 15625 0,000008

A transzformált adatok és az j  változó segítségével az alábbi 
pontdiagramokat szerkeszthetjük:
14-6. ábra: A transzformáit változók és az eredniényváltozó összefüggései

•
3.5 3.5

3 • * * •
•

2.5- 2.5 *

Y 2- Y 2-
1.5- * 1.5 *

1 • ♦ 1 •
0.5 * 0.5 • •0

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 0.005 0.01 0.015 0.02 0,025 0.03 0.035
X 1 1/X

A pontdiagramok alapján a hiperbolikus függvény tűnik a leg
jobb megoldásnak. Elvégezve a paraméterbecsléseket az alábbi 
regressziós függvényeket kaptuk.
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y  = 0,8144 + 0,0187x 

y  = -5,1398 + l,74071nx 

y  — —0,9521 + 0,3735yfx  

y  = 1,7359+ 0,0000796x2

y  = 4,2354 -122,8529—

l 2 = 0,8039

11 =0,9388

12 =0,8807 

J 2 =0,6355

í~ = 0,9774

Meg kell jegyeznünk, hogy minden modell és ezen belül minden 
paraméter szignifikáns. A modellek magyarázó erejét jellemző 
korrelációs indexek négyzetei alapján alapvetően két modell, a 
szemi-logartimikus és a hiperbola alkalmas a jelenség leírására.
Az erősebben korreláló reciprok regresszióból levonhatjuk azt a 
következtetést, hogy -  az adott feltételek mellett -  a heti értéke
sítés, árbevétel telítődési pontja 4,23 millió forintnál van.

14.1.2 Többváltozós nem lineáris függvények

Természetesen a nemlineáris regressziós modellek is bővíthetők, lehetőség 
nyílik több magyarázó változó bevonására is. Bármelyik korábban bemutatott 
nemlineáris modell esetén elméletileg lehetőség van a tényezőváltozók köré
nek bővítésére, ám a gyakorlatban (az értelmezhetőség szem előtt tartása 
okán) csak bizonyos függvénytípusokban használunk egynél több tényezővál
tozót. A továbbiakban ezeket mutatjuk be.

Kiemelkedő jelentőséggel bír a többváltozós hatványkitevős 
(m ultiplikatív) regresszió, amelynek általános alakja:

A bo paraméter itt is csak akkor értelmezhető, ha valamennyi tényezőválto
zó egyenlő eggyel, feltéve, hogy ez közgazdaságilag és logikailag is helytálló. A 
bj regressziós együtthatók parciális elas^ticitási mutatókként értelmezhetők.

A többváltozós hatványkitevős regressziós függvények viszonylag elterjed
tek az üzleti alkalmazásokban. Leggyakoribb alkalmazási területük a Cobb- 
Douglas-féle termelési függvény, amelynek képlete149:

149 Az eredeti függvényben (lásd COBB-DOUGLAS [1928]) a szerzők éltek a 
b2 = l  — bi paraméterrestrikcióval, az általunk bemutatott függvény az általánosított 
alak.
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Q  = baK ' l>  (14.10.)
ahol:

Q  — a termelés outputja,
K — a tőke (holtmunka)-ráfordítás,
L — a (élő)munka-ráfordítás.

A függvény alkalma2 ására számos példát találunk, itt megemlítjük PIN- 
TÉR[1987], SÍPOS [1982] műveit.

Általában akkor használják a logaritmikus függvényeket, ha nem az eredeti 
változók, hanem azok növekményei között tételezhető fel lineáris összefüg
gés. Több ilyen példát lehet hozni a pénzügyi modellezés területéről is.

A nemlineáris regresszió gyakran használt típusa a polinomiális regresz- 
szió150. Különösen a másodfokú polinom (ismertebb nevén parabola), vala
mint a harmadfokú polinom közgazdasági alkalmazása gyakori. A modell 
általános alakja:

y  = ba + \ x  + b2x 2 + ... + bpx f  (14.11.)

A függvény sajátossága, hogy itt nem a változók transzformációjával hoz
zuk létre a lineáris kapcsolatot, hanem újabb változókat vezetünk be, az erede
ti magyarázó változó hatványaiként. Meg kell jegyezni, hogy a polinom fok
számának (p-nek) meghatározása körültekintést igényel, főszabályként a 
p  n korlátozást szokták megemlíteni. A modell paraméterei csak speciális 
esetekben értelmezhetők, a modell használata során alapvetően a pontbecslés 
(előrejelzés) a cél.

A jelenségek vizsgálata során találkozunk megmagyarázható, és ezért fon
tos információt hordozó kölcsönhatással is a tényezőváltozók között. Gon
doljunk arra, hogy a házhoz szállított pizza fogyasztása függ a vásárlók jöve
delmétől, a vásárlók életkorától, de nem elhanyagolható a két tényezőváltozó 
interakciója, együtthatása sem. Ezt az együtthatást képzett önálló változók 
segítségével lehet beépíteni a modellbe. Az interakciót tartalmazó regressziós 
modell:

y  = K + Kxi + b2x2 + Kxxx2 (14.12.)

Általában azáltal, hogy a változók szorzataként beépítjük a függvénybe a 
kölcsönhatást, javul a modell magyarázó ereje.

150 A  polinomiális regressziófiiggvények általában kétváltozós modellek, habár lé
tezik több magyarázó változót tartalmazó polinomiális modell is.
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A többváltozós nemlineáris modellek általunk felsorolt fajtáinak becslése 
könnyen megoldható a többváltozós lineáris regresszió számítás módszereivel, 
az alábbiakban erre láthatunk két példát.

Egy ágazatban 13 véletlenszerűen kiválasztott kisvállalkozás 
alapján elemezzük az alkalmazotti létszám és a vállalkozások 
éves nettó árbevétele közötti kapcsolatot. Tényezőváltozónak az 
alkalmazotti létszámot tekintjük. Az adatok az alábbiak:
14-5. tábla: Az árbevétel és alkalmazotti létszám néhány kisvállalkozásnál

Eves nettó 
árbevétel 

(millió forint)

.Az alkalmazottak 
száma (fő)

4 1

2 1

17 2

60 3
150 4
2 0 0 5
310 6

330 7
320 8

280 9
2 2 0 1 0

2 1 0 1 1

2 0 0 1 2

Az alapadatok alapján megállapíthatjuk, hogy itt lineáris illesztés
sel nem oldhatjuk meg jól a feladatot. Természetesen itt is több
féle függvény közül lehet választani, figyelembe véve a modellek 
különböző magyarázó erejét. Többirányú vizsgálat után arra a 
meggyőződésre jutottunk, hogy az összefüggés jól modellezhető 
egy másodfokú polinom, parabola segítségével. A számítási 
eredmények:
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ÖSSZESÍTŐ t á b l a

14-7. ábra: A másodfokú polinom becslése

R e g re s s z ió s  s ta t is z t ik a
r értéke 0,947795669
r-négyzet 0,898316631
Korrigált r-négyzet 0,877979957
Standard hiba 42,39087223
Megfigyelések 13

VARIANCIAANALÍZIS
d t SS M S F F  s z iq n if ik a n c iá ja

Regresszió 2 158753,8318 79376,91591 44,1722494 1,08705E-05
Maradék 10 17969,86049 1796,986049
Összesen 12 176723,6923

K o e f f ic ie n s e k S ta n d a rd  h ib a t é rték p -é rté k A ls ó  95% F e ls ő  9 5%
Tengelymetszet -129,1422574 35,58069437 -3,629559785 0,004615935 -208,4209986 -49,86351617
X 103,3650089 13,61548223 7,591725883 1,85741 E-05 73,02781868 133,7021991
X2 -6,427014371 1,061685352 -6,053596159 0,00012302 -8,792597163 -4,06143158

A modell és paramétereinek becslése megfelelőnek mondható, 
azaz a globális, illetve parciális próbák eredménye alapján helyes
nek tűnik a fiiggvényválasztás. Az eredmények alapján a nettó 
árbevétel és az alkalmazotti létszám közötti összefüggést a kö
vetkező függvény írja le:

y  = -129,14 +103,365* -  6,427x2

Nézzük végül a változók pontdiagramját és a fő tendenciát jel
lemző parabolát!
14-8. ábra: A kisvállalkozások nettó árbevétele és az alkalmazotti létszám
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Az illeszkedés megfelelő, a becsült regresszió alapján is látszik, 
hogy a létszám „minden határon túl” történő növelése nem ve
zet az árbevétel emelkedéséhez.

Második példánkban egy brókercég két részvény áraiból kívánja 
meghatározni a harmadik részvény várható árát. A három rész
vény záró árai az elmúlt 15 héten az alábbiak szerint alakultak:

14-6. tábla: A három részvénytársaság részvényeinek áralakulása 15 héten keresztül

Részvény-árak (forint)
A B c

4000 3500 3600
3900 3500 3500
3700 3700 3000
4500 5000 4200
4200 5100 5200
4100 5600 5300
4700 5700 5400
4900 5900 6200
4100 6000 7500
3600 7100 7400
3500 7200 7500
3900 7300 8000
3300 7400 9800
2900 8000 9500
3000 1 0 0 0 0 8900

A szakértők a B és C részvény áralakulásából szeretnének követ
keztetni A részvény árára. Az utóbbi az eredményváltozó, míg az 
előbb említett két részvény-ár a tényezőváltozók szerepét töltik 
be.

Az Excel program segítségével elkészítettük az interakció nélküli 
és az interakciót is tartalmazó becslést.
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14-9. ábra: Interakciót nem tartalmazó regressziós modell becslése 
ÖSSZESÍTŐ t á b l a

R e g re s s z ió s  s ta t is z t ik a
r értéke 0,568141904
r-négyzet 0,345910899
Korrigált r-négyzet 0,236896048
Standard hiba 502,7614736
Megfigyelések 15

VARIANCIAANALÍZIS
d f S S M S F F  s z ig n if ik a n c iá ja

Regresszió 2 1604104,141 802052,0705 3,173062184 0,078310767
Maradék 12 3033229,192 252769,0994
Összesen 14 4637333,333

K o e f f ic ie n s e k S ta n d a rd  h ib a té r té k p -é rté k A ls ó  95% F e ls ő  95%
Tengely metszet
B
C

4937,970726
-0,075621663
-0,093557785

472,5058198
0,179740072
0,146194379

10,45060297
-0,420727898
-0,639954735

2.21995E-07
0,681390401
0,534230051

3908,469001
-0,467241631
-0,412087968

5967,47245
0,315998306
0,224972398

Láthatjuk a fenti számítási eredmények alapján, hogy a modell 
magyarázó ereje alacsony, a globális F-próba 5%-os 
szignifikancia szinten a nullhipotézis elfogadása (a modell elveté
se) mellett dönt.

Ezért újraspecifikáltuk a modellt, beépítettük az interakció jelen
ségét is. Paraméterbecslésünk eredménye:

14-10. ábra: Interakciót tartalmazó regressziós modell becslése
ÖSSZESÍTŐ t á b l a

R e g r e s s z ió s  s t a t is z t ik a
r értéke 0,87366433
r-négyzet 0,763289361
Korrigált r-négyzet 0,698731914
Standard hiba 315,8978742
Megfigyelések 15

VARIANCIAANALÍZIS
d f SS M S F F  s z iq n if ik a n c iá ia

Regresszió 3 3539627,197 1179875,732 11,82341305 0,000912327
Maradék 11 1097706,136 99791,46695
Összesen 14 4637333,333

K o e f f i c ie n s e k S t a n d a r d  h ib a t é r t é k p -é r té k A l s ó  9 5 % F e ls ő  9 5 %
Tengelymetszel 904,6215632 962,7465413 0,939625877 0,36758487 -1214,370359 3023,613485
B 0,750048092 0,218867446 3,426951356 0,005653405 0,268323847 1,231772337
C 0,496082612 0,162367661 3,055304289 0,010943342 0,138713618 0,853451605
B*C -0,000112508 2.55464E-05 -4,404052334 0,001056073 -0,000168735 -5.62805E-05

A szorzat-változók beépítésével a modell szignifikánsnak tekint
hető, és regressziós paramétereiben is valós. Az alábbi regresszi
ós modellel már meg lehet kísérelni az A részvény ár becslését.

Á = 904,62 + 0,750B + 0,496C -  0,00011 BC
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A nemlineáris regressziófüggvények alkalmazására számos példa található a 
szakirodalomban, de ne feledkezzünk meg a modell formájának megválasztása 
során arról a tényről, hogy a regressziófüggvénynek nem csak jól kell illesz
kednie, hanem formájában is jól kell reprezentálnia a jelenséget. Ez azt jelenti, 
hogy a paramétereknek, a függvény határértékeinek, az esetlegesen számítandó 
elaszticitásoknak, a gazdasági-üzleti alaptörvényeknek is meg kell felelnie.

14.2 Minőségi magyarázó változók

Korábban a regressziós modelleket kizárólag a korrelációs kapcsolatok to
vábbi elemzési eszköztáraként interpretáltuk. Ugyanakkor könnyen belátható, 
hogy sok esetben kvalitatív (minőségi) változókat is használunk a regressziós mo
dellezés során. Ezek az ismérvek kategorikus változók, többnyire egész szá
mok, a minőségi ismérvváltozatok megkülönböztetésére szolgálnak. A katego
rikus változók lehetnek:

a. rangsorolást nem tartalmazó (pl.: közlekedési eszközök típusai: 
autóbusz, vonat, hajó);

b. rangsorolást tartalmazó (pl.: iskolai végzettségek egész számokkal 
történő megkülönböztetése).

A kvalitatív változók általában valamilyen speciális hatás elkülönítésére al
kalmasak egy adott regressziós modellben.

Korábban már többször szót ejtettünk a kvalitatív változók egyik leggyak
rabban alkalmazott fajtájáról, a bináris változótok (Csak emlékeztetőül — ezt a 
változót sokféle néven illeti a szakma: Bemoulli-változó, binomiális változó, 
fiktív változó, mesterséges változó, dummy változó, vakváltozó stb.) A nem
zetközi szakirodalomban elterjedt szóhasználatban a változót dummy válto
zónak szokás hívni, amelynek talán legjobb magyar megfelelője a fiktív válto
zó. Mindössze két értéket vehet fel, például az 1 érték valamilyen tulajdonság 
meglétét; a 0 érték a tulajdonság hiányát jelöli. Hatékonyan alkalmazható olyan 
esetekben is, amikor az adatbázisban ténylegesen alternatív ismérv található 
(pl. férfi -  nő). Ilyenkor a modellben csoportosítási igény merül fel, például a 
különböző nemű munkavállalók jövedelmének elemzésekor.

Elsőként írjunk fel egy olyan regressziós modellt151, ahol csak egy fiktív 
változó (D) hat az Y eredményváltozóra. Az elméleti modell:

Y = Ct0 + (XjD + £ (14.13.)

151 A  dummy változó hatásának megkülönböztetése miatt használjuk az OC betűt, 
illetve a minta regresszióban az aj betűjeleket.

477



A  STATISZTIKAI MODELLEZÉS ALAPJAI

Az ilyen, csak dummy magyarázó változót tartalmazó modellt varianciaana
lízis modellnek is szokták nevezni152. A minta regressziós modell:

)  = a0 +alD (14.14.)

A könnyebb megértés miatt nevesítsük a D változót! Feltesszük, hogy a 
havi átlagkeresetek alakulását elemezzük a nemek függvényében egy gazdasági 
egységnél.

Legyen
D= 1, ha az alkalmazott férfi 
D=0, ha az alkalmazott nő.

A (14.14.) függvény alapján a paramétereket könnyen értelmezhetjük153. A 
férfiak átlagkeresete: ao+ai, a nők átlagkeresete: ao- Az ai regressziós együttha
tó önmagában a férfiak és nők keresetének különbségét becsüli.

Bővítsük ki (14.14.)-ben felírt modellünket egy a tényezőváltozóval, példá
ul az alkalmazottak szakmai gyakorlati idejével!

}  = a0+alD + b̂ x (14.15.)

Könnyű belátni, hogy ezzel az egy regressziós becsléssel tulajdonképpen 
két regressziós modellt becsülünk. Amennyiben a kvantitatív (mennyiségi) 
változók között linearitást tételezünk fel, két egymással párhuzamos, tengely
metszeteikben különböző regressziófüggvényt kapunk. Ezzel a tengeljmetszetben 
eltérő regressziós modellt állítjuk elő.

A nők függvénye:

j i  = a0 + bxx (14.16.)

A férfiak függvénye:

)  = (a0+a1) + b1x (14.17.)

A két eltérő függvényt szemléleti a 14-11. ábra.

152 A  modell — szemléletében -  megegyezik a 9. fejezetben bemutatott 
varianciaanlízis modellel.

153 Itt jegyezzük meg, hogy a dummy változók esetén a tengelymetszetnek sok 
esetben tudunk közgazdasági jelentést adni.
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14-11. ábra: Tengelymetszetben eltérő modell minőségi változó használata esetén

A modellből választ kapunk arra a kérdésre, hogy mekkora mértékű kere
seti megkülönböztetés létezik nemek szerint azonos szakmai gyakorlatú al
kalmazottak esetén. Ennek értéke megegyezik az a-t együtthatóval.

A fent vázolt modellezési elvek érvényesek akkor is, ha a minőségi válto
zók több lehetséges értékét kívánjuk figyelembe venni. Például vizsgálhatjuk a 
közüzemi kiadások (Y) alakulását a családok egy főre jutó havi jövedelme (X) 
függvényében, figyelembe véve a háztartások korosztályát. Más filozófia sze
rint él, fogyaszt a fiatalabb, a középkorú és az idősebb háztartás. Ilyen esetben 
azonban csak két dummy változó (D; és 29?) használandó, ugyanis amennyi
ben mindkét dummy változó 0  értéket vesz fel, a harmadik csoportra kapunk 
információt. Érdemes megjegyezni, hogy a dummy változók szúrna mindig eggyel 
kevesebb, mint a kategóriák szarna. Ezt példázta a férfi-nő csoportosítás is, ahol a 
két kategóriába tartozást egy dummy változóval tudtuk kódolni.

A fent elmondottakat illusztráljuk egy számpéldával!

Egy cég humánpolitika osztálya az alábbi statisztikával (is) ren
delkezik az alkalmazottjaira vonatkozóan. A következő ábrában 
a nem megkülönböztetése a nők 0 -val, a férfiak 1 -gyel történő 
kódolásával történt.
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14-7. tábla: Az alkalmazottak munkaügyi adatai

#
Átlagos 
kereset 

(Ft/fő/hó)

Szakmai
gyakorlat

(év)

Nem
(0/1)

#
Átlagos 
kereset 

(Ft/fő/hó)

Szakm ai
gyakorlat

(év)

Nem
(0/1)

1 56 2 0 26 109 8 1
2 58 0 0 27 113 6 0
3 63 11 0 28 113 20 1
4 67 5 0 29 117 17 1
5 67 5 1 30 117 14 1
6 70 17 0 31 122 10 1
7 75 4 0 32 123 30 1
8 78 7 0 33 124 13 0
9 80 12 0 34 124 15 1

10 82 10 1 35 124 22 1
11 86 18 0 36 126 27 0
12 88 11 0 37 126 33 1
13 89 14 0 38 131 17 0
14 92 22 0 39 134 13 1
15 92 26 1 40 136 20 1
16 93 25 0 41 142 31 1
17 94 14 0 42 147 33 1
18 95 20 0 43 150 38 1
19 96 18 1 44 151 27 1
20 97 17 1 45 152 22 1
21 99 12 1 46 153 21 1
22 100 13 1 47 154 33 1
23 101 17 1 48 155 37 1
24 102 31 0 49 156 32 1
25 109 33 1 50 172 37 1

Az adatokból közvetlenül meghatároztuk az együttes átlagos ke
reseteket. A cégnél az együttes átlagkereset 110 ezer fo
rint/fő/hó; a férfiak átlagkeresete 124 ezer forint/fő/hó; a nők 
ádagkeresete 89 ezer forint/fő/hó.

A legegyszerűbb esetben, csak a NEM-et mint dummy változót 
felhasználva tényezőváltozóként, a keresetekre vonatkozóan a 
14-2. ábra szerinti regressziós outputot kapjuk:
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14-12. ábra: Tengelym etszetben (csak konstansban) eltérő modell 

ÖSSZESÍTŐ t á b l a

R e g re s s z ió s  s ta t is z t ik a
r értéke 0,583725318
r-négyzet 0,340735246
Korrigált r-négyzet 0,327000564
Standard hiba 24,34217876
Megfigyelések 50

VARIANCIAANALÍZIS
d f S S M S F  F  s z ig n if ik a n c iá ia

Regresszió 1 14700 14700 24,80838197 8.60618E-06
Maradék 48 28442 592,5416667
Összesen 49 43142

K o e f f ic ie n s e k S ta n d a rd  h ib a t é r té k p -é rté k A ls ó  9 5% F e ls ő  9 5%

Tengelymetszet 89 5,443076642 16,35104663 2,96419E-21 78,05596733 99,94403267
NEM 35 7,026981729 4,980801338 8,60618E-06 20,87131457 49,12868543

Belátható, hogy amennyiben NEM=0, tehát női dolgozókról van 
szó az ádagkereset 89 ezer forint. A férfiak csoportjában az áta- 
lagkereset 89+35=124 ezer forint.

Értelemszerűen mindkét adat megegyezik a korábban kiszámolt 
átlagokkal. A férfiak és nők keresetének különbsége átlagosan 35 
ezer forint. Noha a modell illeszkedése viszonylag jónak mond
ható (a modell paraméterei szignifikánsak), célszerű a kvantitatív 
ismérvet is bevonni a magyarázó változók közé.

A becslés eredménye a 14-13. ábra szerint:
14-13. ábra: Az összetett bérmodell becslési eredményei 

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

R egressziós s ta tisztika

r értéke 0,7866
r-négyzet 0,6188
Korrigált r-négyzet 0,6026
Standard hiba 18,706
Megfigyelések 50

VARIANCIAANALÍZIS
d f SS M S F  F  sz ign ifikanc iá ia

Regresszió 2 26696,59 13348,30 38,15 1.43514E-10
Maradék 47 16445,41 349,90
Összesen 49 43142,00
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K o e ffic ie n se k S ta n d a rd  hiba í é rték p -é rté k A ls ó  9 5 % F e lső  95%

Tengelymetszet 65,373 5,812 11,248 0,0000 53,681 77,065
GYAK. 1,712 0,292 5,855 0,0000 1,124 2.30Q
NEM 20,733 5,924 3,500 0,0010 8,815 32,650

Megállapíthatjuk, hogy a modell létezik, szignifikáns és minden 
paramétere megfelel az elméleti igényeknek. A regressziós függ
vény a fentiek alapján:

}  =  65,373 +1,712 X  GYAK + 20,733 X  NEM

ahol j  -  a havi kereset; GYAK -  az eltöltött gyakorlati idő; NEM 
-  az alkalmazott neme (1 ,0 ).

Tehát a kezdő női alkalmazott várhatóan 65 373 forint fizetésre 
számíthat, és a gyakorlati évek növekedése során átlagosan, vár
hatóan 1 712 forinttal növekszik a keresete. Ugyanakkor a férfi 
alkalmazott „induló” bére várhatóan 20 733 forinttal magasabb a 
nőinél, összesen tehát kb. 8 6  ezer forint.

A regressziós modellezés a tankönyvünkben bemutatottnál sokkal össze
tettebb feladat; nem foglalkoztunk az idősoros adatbázisokból meghatározha
tó regresszió-függvények speciális kérdéseivel, vagy a paraméterbecslést zava
ró lényeges hatásokkal. A statisztika és a közgazdaságtudomány határán álló 
diszciplína, az ökonometria, sok olyan kérdésre keresi a választ, amely tan
könyvünkből kimaradt.

14.3 Gyakorló feladatok

14.1.Í. Egy cikkcsoport esetében vizsgálták a jövedelem (X) és a termék 
fogyasztása (Y) közötti összefüggést. Mindkét változó mértékegysége ezer 
forint. A regressziós függvény az alábbi:

Y = 0,51-X 1’05 1 = 0,76
0  Milyen típusú a modell, és melyek felhasználási területei? 
n Értelmezze a modell paramétereit! 
n Mit fejez ki az I mutatószám?
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14.2.Í. Egy áruházlánc 7 egységgel rendelkezik. Egységenként a havi árbe
vétel és a havi reklámköltség az alábbiak szerint alakult.

Árbevétel 
(millió forint)

Reklámköltség 
(millió forint)

2540 1 1

11920 26
8640 2 1

28500 35
17600 29
4500 15

12510 27
n Ábrázolja az adatokat!
H Illesszen hatványkitevős és exponenciális függvényeket az adatok

ra!
n Válasszon a két modell közül, és értékelje a kiválasztottat!

14.3.f. Egy terület 10 városában elemezték az újságok piacát. Egy adott 
évben értékesített újságok számát és a családok számát tartalmazza az alábbi 
tábla.

Eladott
újságok
száma

Családok
száma

1051 8600
516 6810
614 9840

1265 12700
900 6850

1387 14871
1813 9541
891 7500
465 7400
510 6900

■ Illesszen legalább 4 nemlineáris regressziót az adatokra! 
n Értékelje a legjobban illeszkedő modellt!
a Becsülje meg a várhatóan eladható újság mennyiségét egy 7000 

család által lakott településen!
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14.4.f. Egy taxivállalatnál elemezték a gépkocsik fogyasztását. A 12 azonos 
típusú gépkocsi átlagos fogyasztását a gépkocsik életkora és a gépkocsivezetők 
neme függvényében kívánják modellezni az alábbi adatok alapján:

Fogyasztás 
(liter/ 1 0 0  km)

A gépkocsi 
kora (év)

A gépkocsivezető 
neme

(Q-férfi; 1 -eő)
7,4 3 0

7,3 4 1

7,9 3 1

8 , 1 2 1

8,5 1 0

7,0 5 1

6,9 4 1

8 , 0 1 0

8,7 1 0

7,7 2 1

8,3 2 0

6,7 5 1

B Határozza meg az eltérő tengelymetszetű modellt! 
a Számszerűsítse az eltérő meredekségű modellt! 
a Értelmezze a kapott eredményeket!
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Táblázatok

15 Táblázatok
Ebben a fejezetben a legfontosabb, tananyagunkban bemutatott, és a 

gyakorlati feladatok megoldása során használandó statisztikai eloszlások 
kitüntetett kvantilisei találhatók. Noha a táblacímek egyértelműen mutatják, 
hogy milyen információt hordoznak -  hol használhatók -  a kvantilis értékek, 
az alábbiakban röviden, képletekkel összefoglaljuk, hogy melyik táblázat mit 
tartalmaz (a képletek számozása megegyezik a táblázatok számozásával).

15.1.1 Standard normális eloszlás sűrűségfüggvény értékei a

/ ( ? )  =
1

V2 ~K

függvény helyettesítési értékei £ helyen.

15.1.2 Standard normális eloszlás kritikus értékei különböző 
szignifikancia-szinteknél

1 - F " W  = «

egyenlet megoldásai ismert a  értékekre, ahol F SN (^) a 
standard normális eloszlás eloszlásfüggvény-értéke

15.2 Studemt-féle t-eloszlás eloszlás kritikus értékei
különböző szignifikancia-szinteknél

1 - F " '  ( t ) = a

egyenlet megoldásai ismert Ués n értékekre, ahol F"‘ (/) a t- 
eloszlás eloszlásfüggvény-értéke

15.3 X2_e®osz^ s eloszlás kritikus értékei különböző
szignifikancia-szinteknél

l - p . F  = a

egyenlet megoldásai ismert CCés ti értékekre, ahol F"*2 (x*)  

a ^-eloszlás eloszlásfüggvény-értéke

15.4.1 F-eloszlás eloszlás kritikus értékei 5%-os 
szignifikancia-szintnél
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1-F*'"f (F ) = 0,05

egyenlet megoldásai ismert n és m értékekre, ahol F '" f (F ) 
az F-eloszlás eloszlásfüggvény-értéke

15.4.2 F-eloszlás eloszlás kritikus értékei 2,5%-os 
szigeiflkancia-szintnél

Í - F ’'*f (F ) = 0,025

egyenlet megoldásai ismert n és m értékekre, ahol F""f (F )  
az F-eloszlás eloszlásfüggvény-értéke
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15.1 Standard normális eloszlás

15.1.1 Sűrűségfüggvény értékei

z r  o 1 2 3 4 5 6 . 7 8 9
0,0 0,500 0,496 0,492 0,488 0,484 0,480 0,476 0,472 0,468 0,464 1
0,1 0,460 0,456 0,452 0,448 0,444 0,440 0,436 0,433 0,429 0,425
0,2 0,421 0,417 0,413 0,409 0,405 0,401 0,397 0,394 0,390 0,386
0,3 0,382 0,378 0,374 0,371 0,367 0,363 0,359 0,356 0,352 0,348
0,4 0,345 0,341 0,337 0,334 0,330 0,326 0,323 0,319 0,316 0,312
0,5 0,309 0,305 0,302 0,298 0,295 0,291 0,288 0,284 0,281 0,278
0,6 0,274 0,271 0,268 0,264 0,261 0,258 0,255 0,251 0,248 0,245
0,7 0,242 0,239 0,236 0,233 0,230 0,227 0,224 0,221 0,218 0,215
0,8 0,212 0,209 0,206 0,203 0,200 0,198 0,195 0,192 0,189 0,187
0,9 0,184 0,181 0,179 0,176 0,174 0,171 0,169 0,166 0,164 0,161
1,0 0,159 0,156 0,154 0,152 0,149 0,147 0,145 0,142 0,140 0,138
M 0,136 0,133 0,131 0,129 0,127 0,125 0,123 0,121 0,119 0,117
1,2 0,115 0,113 0,111 0,109 0,107 0,106 0,104 0,102 0,100 0,099
1,3 0,097 0,095 0,093 0,092 0,090 0,089 0,087 0,085 0,084 0,082
1,4 0,081 0,079 0,078 0,076 0,075 0,074 0,072 0,071 0,069 0,068
1,5 0,067 0,066 0,064 0,063 0,062 0,061 0,059 0,058 0,057 0,056
1,6 0,055 0,054 0,053 0,052 0,051 0,049 0,048 0,047 0,046 0,046
1,7 0,045 0,044 0,043 0,042 0,041 0,040 0,039 0,038 0,038 0,037
1,8 0,036 0,035 0,034 0,034 0,033 0,032 0,031 0,031 0,030 0,029
1,9 0,029 0,028 0,027 0,027 0,026 0,026 0,025 0,024 0,024 0,023
2,0 0,023 0,022 0,022 0,021 0,021 0,020 0,020 0,019 0,019 0,018
2,1 0,018 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015 0,015 0,014
2,2 0,014 0,014 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011
2,3 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008
2,4 0,008 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006
2,5 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 0,Q05
2,6 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
2,7 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
2,8 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
2,9 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001
3,0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

15.1.2 Kritikus értékek különböző szignifikamcia-szimtek esetén

Sziginifikancia-szint (a)
Egyoldalú 0,1000 0,0500 0,0250-/. 0,0225 0,0100 0,0050
Kétoldalú 0,2000 0,1000 0,0500/ 0,0450 0,0200 0,0100

z l,2p0 1,645 1,960 2,000 2,330 2,587

y .}

á- 7- . o . / -/ - -\v<: h - t
•V
r h
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15.2 Student-féle t-eloszlás kritikus értékei Idilönféile 
szignifíkancia-szint mellett

Szabadság- Szignifikamcia-szint
fo k 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005

1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,656
2 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925
3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841
4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604
5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032
6 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707
7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499
8 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355
9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250
10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169
11 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106
12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055
13 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012
14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977
15 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947
16 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921
17 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898
18 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878
19 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861
20 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845
2 1 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831
22 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819
23 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807
24 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797
25 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787
26 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779
27 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771
28 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763
29 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756
30 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750
40 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704
50 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678
60 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660
70 1,294 1,667 1,994 2,381 2,648
80 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639
90 1,291 1,662 1,987 2,368 2,632

100 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626
150 1,287 1,655 1,976 2,351 2,609
200 1,286 1,653 1,972 2,345 2,601
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15,3 „X1 -eloszlás kritikus értékei különféle szignifikancia-
szintek mellett

Szinifikancia-szint
0,9900 0,9500 0,9000 0,1000 ljD,0500 j 0,0100

1 0.000 0.004 0.016 2.706 3.841 6.635
2 0.020 0.103 0.211 4.605 5.991 9.210
3 0.115 0.352 0.584 6.251 7.815 11.345
4 0.297 0.711 1.064 7.779 9.488 13.277
5 0.554 1.145 1.610 9.236 11.070 15.086
fi 0.872 1.635 2.204 10.645 12.592 16.812
7 1.239 2.167 2.833 12.017 14,067 18.475
8 1.647 2.733 3.490 13.362 15.507 20.090
q 2.088 3.325 4.168 14.684 16.919 21.666

10 2.558 3.940 4.865 15.987 18.307 23.209
1 1 3.053 4.575 5.578 17.275 19.675 24.725
12 3.571 5.226 6.304 18.549 21.026 26.217
18 4.107 5 892 7.041 19.812 22.362 27.688
14 4.660 6.571 7.790 21.064 23.685 29.141
15 5.229 7.261 8.547 22.307 24.996 30.578
16 5.812 7.962 9.312 23.542 26.296 32.000
17 6.408 8.672 10.085 24.769 27.587 33.409
18 7.015 9.390 10.865 25.989 28.869 34.805
19 7.633 10.117 11.651 27.204 30.144 36.191
20 8.260 10.851 12.443 28.412 31.410 37.566
21 8.897 11.591 13.240 29.615 32.671 38.932
22 9.542 12.338 14.041 30.813 33.924 40.289
28 10.196 13.091 14.848 32.007 35.172 41.638
24 10.856 13.848 15.659 33.196 36.415 42.980
25 11.524 14.611 16.473 34.382 37.652 44.314
26 12.198 15.379 17.292 35.563 38.885 45.642
27 12.878 16.151 18.114 36.741 40.113 46.963
28 13.565 16.928 18.939 37.916 41.337 48.278
29 14.256 17.708 19.768 39.087 42.557 49.588
80 14.953 18.493 20.599 40.256 43.773 50.892
81 15,655 19.281 21.434 41.422 44.985 52.191
82 16.362 20.072 22.271 42.585 46.194 53.486
85 17.073 20.867 23.110 43.745 47.400 54.775
84 17.789 21.664 23.952 44.903 48.602 56.061
55 18.509 22.465 24.797 46.059 49.802 57.342
86 19.233 23.269 25.643 47.212 50.998 58.619
57 19.960 24.075 26.492 48.363 52.192 59.893
58 20.691 24.884 27.343 49.513 53.384 61.162
59 21.426 25.695 28.196 50.660 54.572 62.428
40 22.164 26.509 29.051 51.805 55.758 6.3.691
50 29.707 34.764 37.689 63.167 67.505 76.154
60 37.485 43.188 46.459 74.397 79.082 88.379
70 45.442 51.739 55.329 85.527 90.531 100.425
80 53.540 60.391 64.278 96.578 101.879 112.329
90 61.754 69.126 73.291 107.565 113.145 124.116

100 70.065 77.929 82.358 118.498 124.342 135.807
150 112.668 122.692 128.275 172.581 179.581 193.207
200 156.432 168.279 174.835 226.021 233.994 249.445

______252____ 200.939 214.392 221.806 279.050 287.882 304.939
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15.4 F-eloszlás kritikus értékei

15.4.1 F-eloszlás kritikus értékei 5%-os egyoldalú (10%-os 
kétoldalú) szignifikancia-szint mellett ö

evező
s z f

S z á m lá ló  s z a b a d s á g fo k a
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 | 25 30 50 100 200

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,43 19,45 19,46 19,46 19,48 19,49 18,51
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,70 8,66 8,63 8,62 8,58 8,55 10,13
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,86 5,80 5,77 5,75 5,70 5,66 7,71
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,62 4,56 4,52 4,50 4,44 4,41 6,61
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 3,94 3,87 3,83 3,81 3,75 3,71 5,99
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,51 3,44 3,40 3,38 3,32 3,27 5,59
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,22 3,15 3,11 3,08 3,02 2,97 5,32
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,01 2,94 2,89 2,86 2,80 2,76 5,12
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,85 2,77 2,73 2,70 2,64 2,59 4,96
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,72 2,65 2,60 2,57 2,51 2,46 4,84
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,62 2,54 2,50 2,47 2,40 2,35 4,75
13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,53 2,46 2,41 2,38 2,31 2,26 4,67
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,46 2,39 2,34 2,31 2,24 2,19 4,60
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,40 2,33 2,28 2,25 2,18 2,12 4,54
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,35 2,28 2,23 2,19 2,12 2,07 4,49
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,31 2,23 2,18 2,15 2,08 2,02 4,45
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,27 2,19 2,14 2,11 2,04 1,98 4,41
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,23 2,16 2,11 2,07 2,00 1,94 4,38
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,20 2,12 2,07 2,04 1,97 1,91 4,35
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,18 2,10 2,05 2,01 1,94 1,88 4,32
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,15 2,07 2,02 1,98 1,91 1,85 4,30
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,13 2,05 2,00 1,96 1,88 1,82 4,28
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,11 2,03 1,97 1,94 1,86 1,80 4,26
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,09 2,01 1,96 1,92 1,84 1,78 4,24
26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,07 1,99 1,94 1,90 1,82 1,76 4,23
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,06 1,97 1,92 1,88 1,81 1,74 4,21
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,04 1,96 1,91 1,87 1,79 1,73 4,20
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,03 1,94 1,89 1,85 1,77 1,71 4,18
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,01 1,93 1,88 1,84 1,76 1,70 4,17
35 4,12 3,27 2,87 2,64 2,49 2,37 2,29 2,22 2,16 2,11 1,96 1,88 1,82 1,79 1,70 1,63 4,12
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 1,92 1,84 1,78 1,74 1,66 1,59 4,08
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03 1,87 1,78 1,73 1,69 1,60 1,52 4,03
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,84 1,75 1,69 1,65 1,56 1,48 4,00
75 3,97 3,12 2,73 2,49 2,34 2,22 2,13 2,06 2,01 1,96 1,80 1,71 1,65 1,61 1,52 1,44 3,97
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,97 1,93 1,77 1,68 1,62 1,57 1,48 1,39 3,94
200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 2,06 1,98 1,93 1,88 1,72 1,62 1,56 1,52 1,41 1,32 3,89
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Táblázatok

15.4.2 F-eloszlás kritikus értékei 2,5%-os egyoldalú (5%-os 
kétoldalú) szignifikancia-szint mellett

N e v e z ő
s z f

S z á m lá ló  s z a b a d s á g f o k a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 3 0 50 100 2 0 0

2 38 ,51 3 9 ,0 0 3 9 ,17 3 9 ,25 3 9 ,3 0 3 9 ,33 3 9 ,36 3 9 ,3 7 3 9 ,39 3 9 ,4 0 3 9 ,43 3 9 ,45 39 ,46 3 9 ,46 3 9 ,4 8 3 9 ,49 3 9 ,49
3 17 ,44 16 ,04 15 ,44 15 ,10 14 ,88 14 ,73 14 ,62 14 ,54 14 ,47 14 ,42 14 ,25 14 ,17 14 ,12 14 ,08 14,01 13 ,96 13 ,93
4 12 ,22 10 ,65 9 ,98 9 ,6 0 9 ,36 9 ,20 9 ,0 7 8 ,98 8 ,9 0 8 ,8 4 8,66 8 ,56 8 ,50 8 ,46 8 ,38 8 ,32 8 ,29
5 10,01 8 ,43 7 ,76 7 ,39 7 ,15 6 ,98 6 ,85 6 ,76 6 ,6 8 6 ,6 2 6 ,43 6 ,33 6 ,2 7 6 ,23 6 ,1 4 6 ,0 8 6 ,05
6 8,81 7 ,26 6 ,60 6 ,2 3 5,99 5 ,82 5 ,70 5 ,60 5 ,5 2 5 ,46 5 ,27 5 ,1 7 5,11 5 ,07 4 ,9 8 4 ,9 2 4 ,8 8
7 8 ,07 6 ,5 4 5 ,89 5 ,5 2 5 ,29 5 ,12 4 ,9 9 4 ,9 0 4 ,8 2 4 ,76 4 ,57 4 ,4 7 4 ,4 0 4 ,36 4 ,2 8 4 ,21 4 ,1 8
8 7 ,57 6 ,06 5 ,42 5 ,05 4 ,8 2 4 ,65 4 ,5 3 4 ,43 4 ,36 4 ,30 4 ,10 4 ,0 0 3 ,9 4 3 ,89 3,81 3 ,7 4 3 ,7 0
9 7,21 _LZ1 5 ,08 4 ,7 2 4 ,4 8 4 ,3 2 4 ,2 0 4 ,10 4 ,03 3 ,96 3 ,77 3 ,6 7 3 ,6 0 3 ,56 3 ,4 7 3 ,4 0 3 ,3 7

10 6 ,9 4 5 ,46 4 ,83 4 ,47 4 ,2 4 4 ,07 3 ,95 3 ,85 3 ,7 8 3 ,7 2 3 ,5 2 3 ,4 2 3 ,35 3,31 3 ,2 2 3 ,15 3 ,1 2
11 6 ,7 2 5 ,26 4 ,63 4 ,2 8 4 ,0 4 3 ,88 3 ,76 3 ,66 3 ,5 9 3 ,53 3 ,33 3 ,23 3 ,1 6 3 ,1 2 3 ,03 2 ,96 2 ,9 2
12 6 ,55 5 ,10 4 ,47 4 ,1 2 3 ,89 3 ,73 3 ,61 3,51 3 ,4 4 3 ,3 7 3 ,18 3 ,07 3,01 2 ,96 2 ,87 2 ,80 2 ,76
13 6 ,41 4 ,9 7 4 ,35 4 ,0 0 3 ,7 7 3 ,60 3 ,4 8 3 ,39 3 ,31 3 ;25 3 ,05 2 ,95 2 ,88 2 ,8 4 2 ,7 4 2 ,67 2 ,63
14 6 ,3 0 4 ,86 4 ,2 4 3 ,89 3 ,66 3 ,50 3 ,3 8 3 ,29 3 ,21 3 ,15 2,95 2 ,8 4 2 ,78 2 ,73 2 ,6 4 2 ,56 2 ,53
15 6 ,2 0 4 ,77 4 ,15 3 ,8 0 3 ,5 8 3,41 3 ,29 3 ,20 3 ,1 2 3 ,06 2 ,86 2 ,76 2 ,69 2 ,64 2 ,55 2 ,47 2 ,4 4
16 6 ,1 2 4 ,6 9 4 ,08 3 ,73 3 ,5 0 3 ,34 3 ,2 2 3 ,1 2 3 ,05 2 ,99 2 ,79 2 ,68 2,61 2 ,57 2 ,4 7 2 ,40 2 ,36
17 6 ,0 4 4 ,6 2 4,01 3 ,6 6 3 ,4 4 3 ,28 3 ,16 3 ,06 2 ,9 8 2 ,9 2 2 ,72 2 ,6 2 2 ,55 2 ,50 2,41 2 ,33 2 ,29
18 5 ,98 4 ,56 3 ,95 3 ,61 3 ,3 8 3 ,2 2 3 ,1 0 3,01 2 ,93 2 ,87 2 ,67 2 ,56 2 ,49 2 ,4 4 2 ,35 2 ,27 2 ,23
19 5 ,9 2 4 ,51 3 ,90 3 ,56 3 ,33 3 ,17 3 ,05 2 ,96 2 ,8 8 2 ,8 2 2 ,62 2 ,51 2 ,4 4 2 ,39 2 ,3 0 2 ,2 2 2 ,1 8
20 5 ,87 4 ,4 6 3 ,86 3 ,51 3 ,29 3 ,13 3 ,01 2,91 2 ,8 4 2 ,77 2 ,57 2 ,4 6 2 ,4 0 2 ,35 2 ,25 2 ,17 2 ,13
21 5 ,83 4 ,4 2 3 ,8 2 3 ,4 8 3 ,25 3 ,09 2 ,97 2 ,87 2 ,80 2 ,73 2 ,53 2 ,4 2 2 ,36 2,31 2,21 2 ,13 2 ,09
2 2 5 ,79 4 ,3 8 3 ,78 3 ,4 4 3 ,2 2 3 ,05 2 ,93 2 ,8 4 2 ,76 2 ,70 2 ,50 2 ,39 2 ,3 2 2 ,27 2 ,1 7 2 ,09 2 ,05
23 5 ,75 4 ,35 3 ,75 3 ,41 3 ,1 8 3 ,0 2 2 ,9 0 2,81 2 ,73 2 ,67 2 ,47 2 ,36 2 ,29 2 ,2 4 2 ,1 4 2 ,06 2,01
24 5 ,7 2 4 ,3 2 3 ,7 2 3 ,3 8 3 ,15 2 ,99 2 ,87 2 ,78 2 ,7 0 2 ,6 4 2 ,44 2 ,33 2 ,26 2,21 2,11 2 ,0 2 1,98
25 5 ,69 4 ,29 3 ,69 3 ,35 3 ,13 2 ,97 2 ,85 2 ,75 2 ,6 8 2,61 2,41 2 ,3 0 2 ,23 2 ,18 2 ,0 8 2 ,00 1,95
26 5 ,66 4 ,27 3 ,67 3 ,33 3 ,10 2 ,94 2 ,8 2 2 ,73 2 ,65 2 ,59 2,39 2 ,28 2,21 2 ,16 2 ,05 1,97 1 ,92
27 5 ,63 4 ,2 4 3 ,65 3 ,31 3 ,0 8 2 ,9 2 2 ,80 2,71 2 ,63 2 ,57 2,36 2 ,25 2 ,1 8 2 ,13 2 ,03 1 ,94 1 ,90
28 5,61 4 ,2 2 3 ,63 3 ,29 3 ,06 2 ,90 2 ,7 8 2 ,69 2,61 2 ,55 2 ,34 2 ,23 2 ,16 2,11 2 ,01 1,92 1 ,88
29 5 ,59 4 ,2 0 3,61 3 ,2 7 3 ,0 4 2 ,88 2 ,76 2 ,67 2 ,59 2 ,53 2 ,3 2 2 ,21 2 ,1 4 2 ,09 1,99 1,90 1,86
30 5 ,57 4 ,1 8 3 ,59 3 ,25 3 ,03 2 ,87 2 ,75 2 ,65 2 ,5 7 2,51 2,31 2 ,2 0 2 ,1 2 2 ,07 1 ,97 1,88 1 ,84
35 5 ,48 4 ,11 3 ,52 3 ,1 8 2 ,96 2 ,80 2 ,6 8 2 ,58 2 ,5 0 2 ,4 4 2,23 2 ,1 2 2 ,05 2 ,00 1,89 1,80 1,75
40 5 ,4 2 4 ,05 3 ,46 3 ,13 2 ,9 0 2 ,74 2 ,6 2 2,53 2 ,45 2 ,39 2 ,18 2 ,0 7 1,99 1 ,94 1,83 1 ,74 1,69
50 5 ,3 4 3 ,9 7 3 ,39 3 ,05 2 ,83 2 ,67 2 ,55 2,46 2 ,3 8 2 ,3 2 2,11 1,99 1 ,92 1,87 1,75 1,66 1,60
60 5 ,29 3 ,93 3 ,3 4 3,01 2 ,79 2 ,63 2,51 2,41 2 ,33 2 ,27 2,06 1 ,94 1,87 1 ,82 1 ,70 1,60 1 ,54
75 5 ,23 3 ,8 8 3 ,30 2 ,96 2 ,7 4 2 ,58 2 ,46 2 ,37 2 ,29 2 ,2 2 2,01 1 ,90 1 ,82 1,76 1,65 1 ,54 1 ,48

100 5 ,18 3 ,83 3 ,25 2 ,9 2 2 ,7 0 2 ,54 2 ,4 2 2 ,3 2 2 ,2 4 2 ,1 8 1,97 1,85 1 ,77 1,71 1,59 1,48 1 ,42
200 5 ,10 3 ,76 3 ,18 2 ,85 2 ,6 3 2 ,47 2 ,35 2 ,26 2 ,1 8 2,11 1,90 1,78 1 ,70 1,64 1,51 1,39 1 ,32
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^-eloszlás, 283 

adatbázis, 69 

adatmátrix, 39 

additív modell, 176,180, 185 

aggregátum, 214 

alak-paraméter, 278 

alapirányzat, 157,164 

alap-regressziós függvény, 401 

alap-regressziós modell, 402 

alapsokaság, 24, 269 

alapsokaság paraméter, 26 

állandó szezonalitás, 176 

állapot idősor, 92 

álló sokaság, 23, 90 

alternatív hipotézis, 355 

alternatív ismérv, 30 

alternatív változó, 48 

analitikus trendszámítás, 163 

arányos rétegzés, 345 

arányskála (hányados skála), 28 

árindex, 216 

árolló, 2 2 2

árszínvonal, 214

aszimptotikusan torzítatlan, 318

asszociáció, 227

asszociációs kapcsolat, 33

átlag, 49

átlagkereset, 205

átlagos abszolút eltérés, 59

átlagos abszolút változás, 154

átlagos relatív változás, 155

autokorreláció, 426

bal oldali aszimmetria, 137

Bartlett-próba, 383

bázisidőszak, 94, 200

bázisidőszaki (Laspeyres) 
súlyozás, 217

bázisviszonyszám, 94

becsléses illeszkedésvizsgálat, 
374

becslőfüggvény, 303 

belső eltérés, 384 

belső szórásnégyzet, 236 

bizonytalanság, 271 

box-plot, 141
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centrális momentum, 57 

centrált változó, 135 

ceetrírozás, 160

cenzus, 13

ceteris paribus elv, 213

Cramer-féle asszociációs 
együttható, 232

csoportképző ismérv, 72, 202

csoportos kiválasztás, 287

csoportosítás, 72

csoportosító tábla, 99

csúcsosság, 140

dekompozíciós idősor-elemzés, 
159

dekompozíciós idősor-model,
157

determieációs együttható, 251, 
418

determinisztikus idősor
elemzés, 186

dimenziószám, 98

dinamikus viszonyszám, 76, 94, 
151, 200

diszkrét kvantitatív változó, 38 

diszkrét változó, 32 

dummy változó, 142

dummy változó számtani 
átlaga, 143

dummy változó szórása, 143 

egyed, 23

egyedi árindex, 214

egyedi értékindex, 214

egyedi index, 214

egyedi volumenindex, 214

egyenes intenzitási 
viszonyszám, 79

egyenletes rétegzés, 344

egyszerű hipotézis, 355

egyszerű tábla, 98

egyszerű véletlen mintavétel, 
287

elaszticitás, rugalmassági 
együttható, 406

elégségesség, 321

elfogadási tartomány, 361

eloszlásfüggvény, 274

eloszlásvizsgálat Q-Q tesztje, 
426

elsődleges mintavételi egység, 
287

elsőfajú hiba, 357 

elsőfokú differencia, 154 

elsőfokú differenciá, 154
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eltérések négyzetösszegének 
minimum, 166

eltérés-négyzetösszeg, 51

eltérés-négyzetösszeg (SS), 60

empirikus sűrűségfüggvény, 118

eredményváltozó, 243, 398

értékindex, 215, 216, 219

értékösszeg-sor, 119

exponenciális simítás, 187

exponenciális trend, 169,184

extrapoláció, 185

F-eloszlás, 283

ferdeség, 139

Fisher-féle árindex, 217

F-mutató, 138

fogyasztói árindex, 222

folytonos kvantitatív változó, 38

folytonos változó, 32

fordított intenzitási 
viszonyszám, 79

főátlag, 203

főátlag-index, 208

független minták, 338

független részminták 
módszere, 348

függetlenség, 32, 231

függetlenség esetén feltételezett 
gyakoriság, 232

függetlenség feltétele, 231

függetlenség-vizsgálat, 381

függvényszerű kapcsolat, 32,
227

globális teszt, 420 

grafikus ábra, 77 

grafikus ábrázolás, 151 

gyakorisági sor, 87 

halálozási arányszám, 205 

hányadosbecslés, 341 

hatásos, 319 

helyzet-paraméter, 277 

heterogén sokaság, 203, 239 

heteroszkedaszticitás, 425 

hibahatár, 324 

hibakorlát, 36 

hibavalószínűség, 355 

hipotézisrendszer, 358 

hipotézisvizsgálat, 355 

hisztogram, 114,131 

homogén sokaság, 57 

homoszkedasztikus, 425
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időbeli összehasonlítás, 206 

idősor, 90

idősoros adatbázis, 69 

illeszkedésvizsgálat, 359 

index, 206

indexek átlagformája, 220 

indexsor, 221 

inferencia, 284 

infláció, 222

információveszteség, 235

információ-veszteség, 243

intenzitási viszonyszám, 75, 78, 
98

ieterkvartilis terjedelem, 58

intervallum-skála, 28

ismérvváltozat, 29

Jarque -Bera próba, 426

jobb oldali aszimmetria, 137

kategorizált változó, 38

keresztmetszeti adatbázis, 69

két várható érték különbsége, 
338

kétdimenziós kontingencia 
tábla, 228

kétmintás t-próba, 370

klasszikus indexszámítás, 213

klasszikus legkisebb négyeztek 
módszere, 164

klasszikus legkisebb négyzetek 
módszere, 403

Kolmogorov-Szmirnov próba, 
378

kombinációs tábla, 100

kombinatív csoportosítás, 73

komponensekre bontás, 98

koncentráció, 123

koncentrációs tábla, 124

koncentrált kiválasztás, 290

konfidencia intervallum, 324

konjunktúra ciklus, 159

konjunktúrakutatás, 184

kontingencia tábla, 101

konzisztencia, 319

koordinációs viszonyszám, 76, 
84, 88

korreláció, 243, 397 

korrelációs hányados, 245 

korrelációs kapcsolat, 33 

korrelációszámítás, 397 

korrigált átlag, 52 

korrigált reziduális szórás, 412
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korrigált szórás, 62

kovariancia, 251

kördiagram, 85

következtetéses statisztika, 25

következtetéses statisztika, 269

következtetéses statisztikai 
módszerek, 272

középérték, 48,136

Központi Statisztikai Hivatal, 
19

kritikus tartomány, 361

kronologikus átlag, 152

kumulálás, 123

kumulált sor, 121

külkereskedelmi cserearány,
222

külső eltérés, 384 

külső szórás, 237 

külső szóráseégyzet, 236 

kvalitatív jellegű, 38 

kvalitatív változó, 142 

kvantilis, 55,138 

kvantitatív érték, 38 

kvartilis, 138

kvóta szerinti kiválasztás, 289

lajstrom, 39, 44

láncviszonyszám, 94,154

legjobb lineáris torzítatlan 
becslőfüggvéey (BLUE), 317

legkisebb négyzetek módszere, 
306

leíró sor, 78

leíró statisztika, 25, 269

likelihood-függvény, 310

lineáris kapcsolat, 248

lineáris korrelációs együttható, 
250, 251

lineáris trend, 164, 184

logisztikus trend, 173

Lorenz-görbe, 124

L-típusú becslési módszer, 304

magyarázó változó, 243

magyarázó, tényezőváltozó, 398

maradék hatás, 183

maradékok (reziduumok) 
átlagos eltérésnégyzet
összege, 419

másodfajú hiba, 357

matematikai irányzat, 14

maximum, 45

maximum likelihood, 310
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médián, 54,127

megbízhatóság, 285, 325

megoszlási viszonyszám, 76, 83, 
88,117,199, 229

mennyiségi ismérv változata,
109

mennyiségi sor, 86

mérés, 27

minimum, 45

minőségi sor, 84

minta, 269, 272

mintabeli relatív gyakoriság,
310

mintabeli statisztika, 302 

mintabeli számtani átlag, 309 

minta-regressziós modell, 402 

mintasokaság, 24 

modális osztályköz, 130 

modell, 35 

módusz, 53,130 

momentumok módszere, 304 

monográfia, 25 

monoton kapcsolat, 248, 254 

mozgó sokaság, 23, 90 

mozgóátlag, 160

MS Excel, 63

M-típusú becslési módszer, 304

multiplikatív modell, 180,185

negatív kapcsolat, 248

négyzetes kontingencia, 232

négyzetes kontingencia mutató, 
381

nem szisztematikus eltérések, 
417

nem véletlen kiválasztási 
eljárások, 289

német leíró iskola, 13

nomenklatúra, 73

nominális (névleges) skála, 27

normálegyenletek, 166

normális (Gauss) eloszlás, 278

normális eloszlás, 136,139

nullhipotézis, 355

nyers viszonyszám, 79

nyitott osztály, 114

ogiva, 122

optimális rétegzés, 345 

ordinális (sorrendi) skála, 28 

oszlopdiagram, 91 

osztály, 111



Tárgymutató

osztályközös gyakorisági sor, 
87,112

osztályozás, 72

önkényes mintavétel, 290

összegzés (szummázás), 47

összehasonlítás, 73

összehasonlíthatóság, 74

összetételhatás-index, 208

összetett viszonyszám, 202

pálcikadiagram, 87

párosított mintán alapuló 
különbség-becslés, 339

Pearson-féle A mutató, 138

p-ed fokú polincm, 173

peremgyakoriság, 102, 228

poligon, 115,118

politikai aritmetika, 13

pontbecslés, 322

pontdiagram, 248

pontosság, 285, 325

pozitív kapcsolat, 248

primer adatfelvétel, 41

próbafüggvéey, 358, 359

rangkorrelációs együttható, 254

rangsor, 44

rangszánm, 45, 254 

r-ed rendű momentum, 56 

regresszió standard hibája, 412 

regressziófüggvémy, 399 

regressziós együttható, 404 

regressziós függvény, 402 

regressziós modell, 399 

regressziószámítás, 397 

relatív értékösszeg, 120 

relatív értékösszeg-sor, 120 

relatív gyakorisá, 143 

relatív gyakoriság, 117 

relatív koncentráció, 123,124 

relatív szórás, 62 

reprezentatív, 285 

reprezentatív megfigyelés, 25 

részátlag, 203 

részátlag-index, 208 

részviszonyszám, 202 

rétegképző ismérv, 344 

rétegzett mintavétel, 288, 343 

reziduális változó, 402 

reziduum, 402 

robusztusság, 321
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rövidülés, 162

R-típusú becslési módszer, 304 

sokaság, 23

Spearman-féle rangkorrelációs 
együttható, 254

stacionárius idősor, 158

Standard hiba, 324

standard normális eloszlás, 281

standardizálás, 205, 206

standardizált főátlag, 206

standardizált változó, 61

statisztika, 11, 26

statisztikai adat, 34

statisztikai becslés, 301

statisztikai döntéselmélet, 27, 
270

statisztikai ismérv, 29 

statisztikai mutatószám, 34 

statisztikai programcsomag, 17 

statisztikai sor, 76 

statisztikai tábla, 97 

struktúra elemzés, 199 

strukturális törés, 159 

Student-féle t-eloszlás, 283

súlyozott számtani átlag, 133, 
204

sűrűségfüggvény, 274

szalagdiagram, 83

számlálás, 44

számtani átlag, 50,151

szezonális ingadozás, 157

szezonalitás, 159,175

szezontényező,179

szignifikancia-érték (p-érték), 
361 -......  ........

szigmifikaecia-szimt, 360

szimmetria, 137

szisztematikus eltérések, 417

szisztematikus hullámzás, 187

szisztematikus kiválasztás, 290

szórás, 59,135

szóráshányados, 242

szóráshányados típusú 
mérőszám, 245

szórásnégyzet összetevőkre 
bontása, 237

szórás négyzet-hányados, 242 

szóródás, 57

szóródási mérőszám, 136 

sztereogram, 101
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sztochasztikus, 32

sztochasztikus idősor-elemzés, 
187

sztochasztikus kapcsolat, 227

tárgyidőszak, 94, 200

tárgyidőszaki (Paasche) 
súlyozás, 217

tartam idősor, 90

tartam-idősor, 151

telítődési görbe, 173

teljes eltérés, 384

teljes szórás, 237

teljes szórásnégyzet, 236

tengelymetszet (konstans), 404

tényezőváltozó, 243

térbeli összehasonlítás, 206

terjedelem (rangé), 58

területi árindex, 222

területi sor, 81

teszt-statisztika, 359

tiszta illeszkedésvizsgálat, 374

tisztított szezonális eltérés, 180

tisztított szezonimdex, 180

tisztított viszonyszám, 79

torzítatlanság, 317

többlépcsős mintavételi eljárás, 
288

tőbbmóduszú eloszlás, 137, 202 

trend, 157,159 

trendérték, 163 

trendfüggvény, 164 

valószínűség-számítás, 14 

változó, 32

változó szezonalitás, 176

várható érték, 277

variancia, 60

varianciaanalízis, 383

véges szorzó, 334

vegyes kapcsolat, 33, 235

véletlen hatás kiszűrése, 162

véletlen hiba, 401

véletlen hiba-változó, 401

véletlen ingadozás, 157

véletlen minta, 25

véletlenen alapuló kiválasztás, 
286

viszonyszám, 75 

visszatevéses mintavétel, 286 

volumenindex, 218 

vonaldiagram, 93, 96
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