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Bevezetés 

Ez a jegyzet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának Társadalmi tanulmányok és 

Szociológia alapképzésében szereplő Társadalomstatisztika kurzus tananyagát adja közre. Az 1-6. órák anyagát 

Németh Renáta, a 7-12. órák anyagát Simon Dávid állította össze. A jegyzetet Kende Gábor lektorálta. 

A jegyzet az empirikus adatok értelmezésének alapvető eszközeit tárgyalja. Elemi, leíró jellegű statisztikai 

módszerekkel foglalkozik. Célja megalapozni a magasabb módszertani ismereteket, elfogadtatni a hallgatókkal, 

hogy a statisztika érdekes tudomány, és a társadalomtudós kezében igen hasznos eszköz. A társadalomkutatási 

relevancia hangsúlyozása érdekében minden téma esetén számos példa demonstrálja annak 

társadalomtudományi felhasználását. Példáink valós adatokból kiinduló valós kérdésfeltevések, a felhasznált 

adatok hazai és nemzetközi kutatásokból származnak. Tehát nem általában leíró statisztikával, hanem 

társadalomstatisztikával foglalkozunk. 

Célunk a statisztikai mutatók mögött álló módszerek megismertetése, hangsúlyozva azok interpretációját. A 

mutatók használatának, és nem csupán definíciójának ismertetése a cél. A használat-orientáltság motiválta a 

társadalmi indikátorok és a társadalomkutatási adatforrások tematikánkba kerülését is. Külön hangsúlyt kap az 

eredmények interpretációjának problémája, „interpretációs csapdákon” keresztül mutatjuk be a hétköznapi 

gyakorlatban gyakran előforduló értelmezési típushibákat. 

Célunk a hallgatók érdeklődésének felkeltése. Gyakori tapasztalat, hogy a hiányosabb matematikai háttérrel 

érkező hallgatók kedvetlenek a módszertani kurzusokkal kapcsolatban, ez a beállítódás aztán a módszerek 

mechanikus és rövidtávú memorizálásához vezet, ahelyett, hogy a hallgató megértené a módszer általánosabb 

hátterét. Ezen a kurzuson a hallgatók hétköznapi matematikai intuíciójára hagyatkozva szeretnénk 

megismertetni a statisztikai fogalmak logikáját. A hallgatók érdeklődését elgondolkodtató példákkal és 

szociológiailag releváns kérdésfeltevésekkel próbáltuk felkelteni. 

A tematika alapvető leíró módszereket tartalmaz. Nem térünk ki a hipotézisvizsgálat tárgykörére; ennek oka, 

hogy más kurzusok teljes matematikai apparátussal adják át ezt a témát. Mindamellett végig hangsúlyozzuk 

minta és populáció megkülönböztetését. A tematika első felét az egyes mérési szinteknek megfelelő centrális 

tendencia-, szóródás-mutatók és grafikus ábrázolási módok alkotják. Az asszociációs mérőszámok ezt a logikát 

teszik teljessé: minden mérési szinthez hozzákapcsolunk így egy kapcsolat-mérési módszert. A normális 

eloszlás tárgyalásának indoka, hogy véleményünk szerint érdemes már az alapképzés korai szakaszában intuitív 

képet alkotni róla. A kurzust a korábbi módszertani fejezeteket tartalommal megtöltő társadalmi indikátorok és 

társadalomkutatás adatforrások tárgyalása zárja. A fejezetek végén szereplő feladatok az új ismeretek 

elmélyítését és a vizsgára történő készülést célozzák. 

A tematika egyes részeihez segítséget nyújthat a magyar nyelven elérhető irodalmak közül Earl Babbie könyve, 

A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (Balassi Kiadó, Budapest, 1995). A további, angol nyelvű 

olvasmányok közül elsősorban Chava Frankfort-Nachmias kitűnő, gyakorlatorientált összefoglalója ajánlható 

(Social Statistics for a Diverse Society, Sage, 1997), illetve Darrell Huff problémaérzékenységet fejlesztő 

munkája (How to Lie with Statistics, New York, WW Norton & Company, 1954). Az egyes témakörök 

feldolgozásánál felhasznált cikkeket, illetve az érdeklődők számára ajánlott további olvasmányokat lásd az 

órajegyzeteknél. 
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1. fejezet - I. előadás 

1. Tematika 

1. Mi a társadalomstatisztika? Miért kell nekünk? 

2. Interpretációs csapda I: Ökológiai tévkövetkeztetés 

3. Interpretációs csapda II: Együttjárás vagy ok-okozati összefüggés 

4. Interpretációs csapda III: Egy csoportra érvényes megállapítás előjele megfordulhat a csoport kettébontásával 

(Simpson paradoxon) 

5. Kvantitatív és kvalitatív módszerek 

2. Mi a társadalomstatisztika? Miért kell nekünk? 

Tudomány: módszeres megfigyelések, típusalkotás, összehasonlítás, magyarázat, objektivitás, a megfigyelő 

személyétől független tények feltárása. 

Megválaszolandó kérdések: 

Miért van szüksége a társadalomtudósnak statisztikára? Releváns-e a társadalomstatisztika a társadalom 

megértése szempontjából? 

Relevancia 

1. Mindennapi relevancia: marketing-kutatások, választási előrejelzések, napilapokban található statisztikai 

információk stb. interpretálása. 

2. Szakmai relevancia: a társadalomkutatótól elvárják munkája során a statisztikai információk megértését 

(még akkor is, ha munkája nem kapcsolódik közvetlenül empirikus vizsgálatok kivitelezéséhez). 

3. Mi a statisztika? 

Hétköznapi asszociáció: egy főre eső GDP, születési ráta stb. 

De! Ennél több: technikák összessége, mellyel a társadalomtudós kutatási kérdéseit megválaszolhatja, elméleteit 

tesztelheti. Általában: információk rendszerezésére, összefoglalására, kommunikálására alkalmazható eszköz. 

Néhány példa arra, milyen problémákba ütközhet a laikus akár a legegyszerűbb statisztikák elemzésekor. A 

társadalomstatisztika kurzus egyik célja az ilyen problémák felismerésére alkalmas rutin átadása. 

4. Interpretációs csapda I: Ökológiai tévkövetkeztetés 

Milyen típusú következtetést vonhatunk le az ábrából? (OLEF2003, magyar megyék) 
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Ökológiai tévkövetkeztetés: A területi egységek szintjén megállapított összefüggések nem szükségképpen 

érvényesek az egyének szintjén is. 

(De az ún. módszertani kollektivista (értsd: nem az egyéni cselekvőkből, hanem azok csoportjaiból kiinduló) 

következtetés megengedhető, pl. „a megyei szinten alacsonyabb közösségi részvétel a társadalmi kohézió 

hiányának tünete, és a kohézió bomlása pszichoszociális faktorokon keresztül az egészséget is befolyásolja”). 

Hasonló példa bowling-klub tagsággal és halálozással az USA államaira: I. Kawachi (1997): Long Live 

Community: Social Capital As Public Health, The American Prospect, 8/35 

Más példa (Thorndike 1939, idézi Moksony, Szociológiai Szemle 2002/1): abból, hogy egy város szegényebb 

kerületeiben nagyobb a bűnözés mértéke, nem feltétlenül következik, hogy maguk a szegények gyakrabban 

követnek el bűncselekményt. 

Interpretációs csapda II: Együttjárás vagy ok-okozati összefüggés 

(Központi Statisztikai Hivatal. Egészségi Állapotfelvétel. KSH, Budapest, 1996): 

„a dohányzók ritkábban járnak orvoshoz, mint azok, akik sohasem dohányoztak” 

… majd a magyarázat: 

„egy dohányos számára – aki tudja, hogy egészségét kockáztatja szenvedélyével …- kellemetlen szituációt 

eredményezhet az, amikor elmegy az orvoshoz.” 

________________________________________ 

Használjuk az alábbi háttér-információt (a KSH felmérés adataiból): 
 

Nem Orvoshoz fordulás átlagos száma Rendszeresen dohányzók 

gyakorisága 

Férfi 4,34 44% 
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Nő 6,38 27% 

A dohányzás és az orvoshoz fordulás együttjárása lehet, hogy csupán „látszólagos” kapcsolatot mutat. A 

harmadik jellemző, a nem bevonása az elemzésbe magyarázhatja ezt a látszólagos kapcsolatot: a férfiak 

átlagosan kevesebbet járnak orvoshoz, viszont magasabb körükben a rendszeres dohányosok aránya. 

5. Interpretációs csapda III: Egy csoportra érvényes 
megállapítás előjele megfordulhat a csoport 
kettébontásával (Simpson paradoxon) 

(Fiktív példa) 

Az Esélyegyenlőségi Központhoz érkezett egyik panaszban az X építőipari vállalattal kapcsolatban felmerült, 

hogy ott a roma származású álláskeresőkkel szemben diszkriminálnak. Az alábbi információk állnak 

rendelkezésre: 
 

A 2002-es évben felvett dolgozók X vállalat Többi építőipari vállalat 

Roma dolgozók 108 1530 

Nem roma dolgozók 123 1200 

Milyen megállapítást tehetünk? 

Hogyan számoljunk? 

Kiszámíthatjuk a roma dolgozók arányát: ez az X vállalat esetében kisebb, mint 50%, hiszen 108 < 123, míg a 

többi vállalat esetében nagyobb, mint 50%, hiszen 1530 > 1200. 

Az X vállalat igazgatója megkeresésünkre az alábbi információkkal válaszol: 
 

A 2002-es évben felvett, 

érettségivel nem rendelkező 

dolgozók 

X vállalat Többi építőipari vállalat 

Roma dolgozók 51 1210 

Nem roma dolgozók 23 630 

 

A 2002-es évben felvett, 

érettségivel rendelkező dolgozók 
X vállalat Többi építőipari vállalat 

Roma dolgozók 57 320 

Nem roma dolgozók 100 570 

Hogyan érvelhet az igazgató? Hogyan érdemes számolnia? 

Az igazgató szerint „vállalatunk mind az érettségizettek, mind az érettségivel nem rendelkezők között jobb 

eredményeket mutat, mint a többi vállalat (az érettségivel nem rendelkezők között náluk 51/(51+23)=69%, míg 

a többieknél csak 1210/(1210+630)=66% a romák aránya; míg az érettségizettek között náluk 

57/(57+100)=36,3%, míg a többieknél 320/(320+570)=35,9% a romák aránya).” 
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Miért változott meg a kép az iskolázottság figyelembe vétele („bevonása”) után? 

Ez a Simpson-paradoxonnak nevezett jelenség: a csoportra érvényes megállapítás előjele megfordult a csoport 

kettébontásával. Paradoxonnak tűnik, de a paradoxon feloldható: milyen különbség van X és a többiek között az 

iskolázottság tekintetében? Milyen különbség van a romák és nem romák között az iskolázottság tekintetében? 

„Az Esélyegyenlőségi Központ által felmutatott eredmények csak látszólagos diszkriminációt mutatnak. 

Valójában az X vállalathoz a felkínált munka jellege folytán több érettségizett jelentkezik, és az érettségizettek 

között általában kevesebb a roma származású.” 

Másnap egy újság a következő főcímmel jelenik meg: „Az Esélyegyenlőségi Központ újabb baklövése”. 

A cikk szerint az X cég súlyosan diszkriminál, az újságíró alábbi információkra támaszkodik: 
 

A 2002-es évben felvett, 

érettségivel rendelkező női 

dolgozók 

X vállalat Többi építőipari vállalat 

Roma dolgozók 49 250 

Nem roma dolgozók 19 80 

 

A 2002-es évben felvett, 

érettségivel rendelkező férfi 

dolgozók 

X vállalat Többi építőipari vállalat 

Roma dolgozók 8 70 

Nem roma dolgozók 81 490 

6. Hogyan érvelhet az újságíró? 

„Az X cégnél a romák alulreprezentáltak az érettségizett munkaerőn belül, mindkét nemet tekintve. Míg a nők 

esetében az X vállalatnál csupán 49/(49+19)=72%, addig a többi vállalatnál 250/(250+80)=75% a romák aránya. 

Ugyanez az arány a férfiakat tekintve az X cégnél 8/(8+81)=9%, míg a többieknél 70/(70+490)=12,5%.”. 

(A példa kiindulópontja Alan Crowe honlapja, ahol a táblázatok azonos számadatokkal, de más kerettörténettel 

szerepelnek. A honlapon a Simpson-paradoxon több érdekes megfogalmazása megtalálható.) 

A példák tanulságai 

A példák a társadalomstatisztika előnyeire és korlátaira egyaránt rámutatnak. 

1. Az elemzések eredménye erősen függ az elemzésbe vont szempontoktól (Simpson-paradoxon: először 

iskolázottság, majd nem is), 

2. a bevont szempontok kiválasztásának mindig szakmai döntésre kell támaszkodnia (szakmailag releváns 

szempont-e az iskolázottság?)… 

3. és minden szakmailag releváns szempontot be kell vonni az elemzésbe. (Az iskolázottságon és a nemen kívül 

milyen más fontos tényezőket kellene figyelembe venni?) 

4. A matematikai eszközök mechanikusan tehát nem alkalmazhatók, szükség van emberi (szak)értelemre. 

5. A „szakmailag releváns szempontok” többé-kevésbé szubjektív döntések eredményei. 

6. Eredményeink tehát a legtöbb esetben ezzel a megszorítással értelmezendők, semmiképpen nem tekinthetők 

teljes érvénnyel bizonyított állításnak, csak az adott modellen belül érvényesek. (Zárójelben: a 

http://www.cawtech.freeserve.co.uk/simpsons.2.html
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társadalomtudományi hipotézisek bizonyíthatósága megint csak problematikus kérdés, erről később más 

kurzusokon lesz szó, ahogyan a modellalkotásról is) 

7. Ugyanakkor a megfelelően alkalmazott statisztikai apparátus az ad-hoc próbálkozásoknál hatékonyabb és 

korrektebb elemzést tesz lehetővé. 

8. Az eredmények – elsősorban ne a tudományos szférára gondoljunk itt – önös érdekeknek megfelelően akár 

manipulálhatók is. Érdemes kritikus szemmel figyelni a meggyőzőnek szánt statisztikai érveket. 

9. Végül biztatásként: első pillantásra a fenti téves interpretációk mindegyike plauzibilisnek tűnt. A módszertani 

képzés célja éppen egyfajta rutin átadása, amellyel elkerülhetők ezek a tévedések. 

Kvantitatív és kvalitatív módszerek 

Releváns-e a társadalomstatisztika a társadalom megértése szempontjából? 

Rövid tudományfilozófiai kitérő a kvantitatív és kvalitatív módszerekről. 

A kvantitatív megközelítéssel szembeni ellenérvek: 

1. ez a megközelítés nem alkalmas a társadalom megértésére, a cselekvők valódi motivációinak feltárására (pl. 

Simpson paradoxon, Együttjárás: a jelenség kívülről nem magyarázható/érthető meg). 

2. Kiinduló adatai nem elég széleskörűek (korlátozott kérdőív-méret stb.). 

3. Nem vesz tudomást arról, hogy önmaga konstruálja fogalmait, azaz arról, hogy 

4. a megfigyelő nem lehet független a megfigyelt jelenségtől. 

Kvalitatív módszer: minőségi, nem mennyiségi megközelítés. Pl. mélyinterjú, résztvevő megfigyelés. 

1. Explicit konstruktivizmus (eszerint kb.: a társadalmi jelenségek csoportok vagy egyes személyek jelentés-

készítő cselekvésének eredményei). 

2. Korlátok: általánosíthatóság problémája (néhány munkanélkülivel készült interjú alapján levonhatunk-e 

következtetéseket a munkanélküliekről általában?) 

Konszenzus javaslat: 

1. Komplementer szerepet játszhatnak a társadalmi jelenségek elemzésében (az operacionalizáció, a kérdőív-

szerkesztés támaszkodhat kvalitatív eszközökre és fordítva: szövegelemző szoftverek használata kvalitatív 

szövegelemző kutatásban). 

2. Gyakran maga a kutatási kérdés önmagában meghatározza megközelítésmódját (pl. drogfogyasztók 

motivációi, családi háttere inkább kvalitatív megközelítést igényel) 

(Érdeklődőknek továbbiak: Qualitative and Quantitative Research: Conjunctions and Divergences) 

Példa a két módszer egy-egy alkalmazására ugyanazon paradigmán belül: 

Társadalmi tőke = Emberek közötti viszonyokból adódó erőforrás, mely elősegíti a cselekvést (pl. kölcsönös 

szívességek rendszere). Előnyszerzésre, érdekérvényesítésre ad lehetőséget. 

1. 

Sík Endre a kádári konszolidáció politikai mechanizmusairól (Szociológiai Szemle, 2001/3). A témából adódóan 

kvalitatív megközelítés: interjúk, visszaemlékezések, kordokumentumok felhasználásával. A tanulmány 

középpontjában a kapcsolati tőke kezelésére specializálódott politika áll. 

2. 

Reprezentativitásra törekvő kvantitatív megközelítés Angelusz Róbert 1987-es országos kutatása (In: 

Angelusz-Tardos: Hálózatok, stílusok, struktúrák. Bp., 1991.), melyet 10 év múlva megismételtek. Rögzített 

http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-e/inhalt1-01-e.htm
http://www.szociologia.hu/dynamic/0103sik.htm
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kérdések (nemzetközi gyakorlatból átvéve) a kérdezettek kapcsolati hálójának felderítésére. Kutatási kérdések 

pl.: mely jellemzők (iskolázottság, kor, foglalkozás?) hatnak a kapcsolatháló méretére, a rokonsági 

hányadosra (a network-on belül a rokonok aránya), a szelektivitási mutatóra (a kérdezett és kapcsolati körének 

hasonlóságát méri, pl. magukkal azonos iskolai végzettségűeket választanak-e a kérdezettek stb.). 

7. Miért kell nekünk társadalomstatisztika? Folytatás 

Tudománytörténeti példák 

Durkheim: Az öngyilkosság 

Miért van az, hogy azokban az országokban, melyekben magas a válások aránya, az emberek nagyobb arányban 

vetnek véget életüknek? 

1. A megközelítés módszertani kollektivista 

2. A módszer: mint a dohányzás-orvoshoz fordulás példájánál láttuk. Durkheim először megállapította két 

változó összefüggését, majd folyamatosan újabb változókat vezetett be, amelyeket beépített a már elvégzett 

elemzésbe, és azok hatásait is vizsgálta. E módszer célja az volt, hogy leleplezze a látszólagos 

összefüggéseket, és kiderítse, hogy melyek a jelenség szempontjából legfontosabb tényezők. 

Kolosi Tamás (a kvantitatív kutatások egyik hazai kezdeményezője) Rétegződésmodell-vizsgálat, 1980-as 

évek. 

Elméleti paradigma: státusz-inkonzisztencia modern társadalmakban (Lenski). Ezért egyetlen fent/lent helyett 7 

dimenzió (lakás, vagyon, érdekérvényesítő-képesség, iskolázottság stb.), „tipikus csomósodások” 

klaszterelemzéssel. 

Szimulációk 

Szimuláció-sorozattal egy adott, kisszámú szabállyal leírt társadalmi modell időbeni változása figyelhető meg. 

Az elmélet-alkotás folyamatában is alkalmazzák. Pl. játékelméleti alkalmazások. James Coleman egyik 

legaktívabb támogatója volt a szimulációs játékok elmélet-alkotási alkalmazásának, pl. a kollektív cselekvések 

elméletének fejlesztésében használta Democracy játékát. 

Mai példák 

A kortárs társadalomtudományi eredmények jó része nem érthető meg társadalomstatisztikai ismeretek nélkül. 

Példa: egy-egy nemzetközi és hazai meghatározó szakmai folyóiratból: 

Az American Journal of Sociology (AJS) egy tetszőleges kiválasztott száma (2003/1). 

1. Neighborhood Mechanisms and the Spatial Dynamics of Birth Weight. 100.000 újszülött adatai alapján 

térstatisztikai elemzés, kutatási kérdés: milyen mechanizmusokon (stressz, közösségi részvétel) keresztül 

érvényesül a környezet (szomszédság szerkezeti összetétele) hatása a csecsemő születési súlyára? 

2. Robust Identities or Nonentities? Typecasting in the Feature-Film Labor Market. Személyiségjegyek hatása 

az egyéni érvényesülésre: színészek karrier-történetének elemzése az Internet Movie Database alapján. 

A Szociológiai Szemle tetszőlegesen kiválasztott száma (1999/1): 

1. Szántó Zoltán-Tóth István György: Dupla vagy semmi, avagy kockáztassuk-e a talált pénzt? Kísérlet a 

kockázattal szembeni attitűd mérésére kérdőíves adatfelvételi módszerrel. Többváltozós elemzést 

alkalmaztak a kockázatvállalási hajlandóság meghatározó tényezőinek kiválasztására (jövedelem, iskolai 

végzettség). Adatok: 3000 fős minta, kérdőíves felmérés. 

2. Blaskó Zsuzsa: Kulturális tőke és társadalmi mobilitás. Adatok: Tárki országos kérdőíves felmérése. Idézet a 

cikkből: „Tehát a kulturális tőke vezérelte társadalmi mobilitást elemzem statisztikai eszközökkel. A 

regressziós egyenletek magyarázó változója a kulturális tőke viszonylagos szintje, függő változója pedig az 

intergenerációs mobilitás mértéke.” 

Hogyan jutunk el a most látott egyszerű táblázatoktól a fenti cikkek apparátusáig? 
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A karon folyó oktatás hagyományosan erős módszertani oldalát tekintve. A választott alapszaktól függően 

hallgatóink a társadalomstatisztika kurzus ill. a rá épülő későbbi kurzusok elvégzése után képesek lesznek a 

társadalomstatisztikai eredmények 

értelmezésére 

(=az illető képes a statisztikai elemzések eredményeit helyesen értelmezni; ezzel a készséggel pl. a 

társadalompolitikusoknak, döntéshozóknak is rendelkezniük kell) 

és a módszerek alkalmazására 

(=az illető képes statisztikai módszereket alkalmazni, önálló elemzéseket végezni; ezzel a készséggel kell pl. a 

szociológia BA szakot elvégzetteknek bizonyos szintig rendelkezniük). 
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2. fejezet - II. előadás 

Tematika 

1. A statisztika szerepe a társadalomkutatásban, folyt. 

2. Társadalomstatisztikai alapfogalmak 

a. Változó 

b. Mérési szintek 

c. Folytonos/diszkrét változók 

d. Elemzési egység 

e. Függő/független változók 

f. Együttjárás vagy ok-okozati összefüggés, folyt. 

g. Minta és populáció, leíró statisztika és statisztikai következtetés 

3. Gyakorisági eloszlás 

4. Az ISSP 

1. A statisztika szerepe a társadalomkutatásban 

Az empirikus kutatás lépései: 

 

Egy példa, a fenti ábra egyes fázisainak beazonosításával. 

A bizalom a kortárs gazdaságszociológiai elméletek egyik kulcsfogalma. 

Mari Sako: Prices, quality and trust (1992). A vállalatközi kapcsolatok két típusát különíti el: 

1. ACR (arms-length contractual relation: távolságtartó, szerződéses viszonyra épül) 

2. OCR (obligational contractual relation: elkötelezettségre épülő). 

Elmélet (előzetes tudás, ismeret) 

1. dokumentumok részletezettsége: ACR-nél részletesek, írásban rögzítettek 

2. a gyártás megkezdésének a szerződés aláírásához kötése: OCR-nél aláírás előtt megkezdődhet gyártás 

3. kommunikáció: OCR-nél intenzívebb és nem csak a kereskedelmi osztályokra korlátozódik 
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ACR: angolszász országok 

OCR: Japán 

A kutatási kérdés: 

Melyik típusba tartoznak a magyar vállalati kapcsolatok? 

Hipotézis: 

a típus függ a vállalat nagyságától, kis- és középvállalatok között inkább OCR. 

Adatgyűjtés: 

1. kis- közép- és nagyvállalatok körében (a hipotézis alapján) 

2. interjúk a vállalat középvezetőivel (az elmélet alapján) 

3. a kérdéseket az elmélet és a hipotézis határozza meg 

Adatelemzés: az elméletnek megfelelő jegyek előfordulását vizsgáljuk, a hipotézisnek megfelelően a 

vállalatméretet is figyelembe véve. 

Hipotézisvizsgálat: jelentősen gyakoribb-e a kis- és középvállalatok között az OCR-re utaló jegy? Gyakoribb-

e  az ACR-jegy a nagyvállalatokon belül? 

Konklúzió 

A vizsgálat eredménye: 

1. megerősítheti a hipotézist 

2. finomíthatja az elméletet (pl. ha vegyes típusú vállalatokat találunk: kommunikációjukban OCR jegyek, 

szerződéskötést tekintve ACR) 

3. ellentmondhat a hipotézisnek 

További kutatási kérdések, új felvetések... 

Kutatás-értékelés 

Érdemes mások kutatásának értékelésekor ellenőrizni, követi-e az a fenti logikát. 

Néhány lehetséges hiba: 

1. nincs elmélet 

2. nincs hipotézis 

3. az adatgyűjtés nem felel meg az elméletnek és a hipotézisnek 

4. a konklúzió nem az adatokon alapul (kihagyja az oda nem illő adatokat) 

2. Társadalomstatisztikai alapfogalmak 

Változó 

A fenti példában a hipotézis a vállalat nagysága és a vállalatközi kapcsolatok típusa, tehát a vállalatok két 

jellemzője között tételezett fel kapcsolatot. 

Változó: (személyek vagy tárgyak) tulajdonsága, mely egy vagy több értéket vehet fel. 

Jól-definiáltság feltételei: 
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1. a változó értékei kölcsönösen kizáróak (minden megfigyelt személy vagy tárgy csak egy kategóriába 

tartozhat) 

2. értékei kimerítőek (minden személyt vagy tárgyat be kell sorolnunk). 

Kérdőív-készítésnél gyakori hiba e két tulajdonság megsértése. Pl. egy 18 év felettieket célzó kutatásnál: 

(Ha jelenleg nem dolgozik a kérdezett) Mi az oka annak, hogy jelenleg nem dolgozik? 

1. Alkalmi munkából élek 

2. Állást keresek 

3. Átmenetileg/tartósan munkaképtelen vagyok 

4. Tanuló vagy felsőoktatási hallgató vagyok 

5. GYES-en, GYED-en vagyok 

6. Nem tud/nem kíván válaszolni 

Kölcsönösen kizáróak-e a kategóriák? 

Nem: 4-be és 5-be is tartozhat ugyanaz a személy 

Kimerítők-e a kategóriák? 

Nem: Nyugdíjasok kimaradtak. 

3. Mérési szintek 

Nominális mérési szint. 

„Minőségi” változók. 

Technikai okból gyakran számok vannak az értékekhez rendelve. („nem” változó, 1: férfi, 2: nő) 

Ezek a számok önkényesek, nem jelölnek mennyiségi, csak minőségi különbséget. 

Példák: párt-szimpátia, vallás, nemzetiségi hovatartozás. 

Ordinális mérési szint. 

A változó kategóriái sorba rendezhetők, ezekhez technikai okokból gyakran a sorrendnek megfelelően számokat 

rendelünk. Két értékpár távolsága nem hasonlítható össze. 

Számtani átlag nem értelmezhető. 

Pl. társadalmi osztályok (rendezés alapja: hozzáférés javakhoz, eszközökhöz) 

1: munkásosztály, 2: középosztály, 3: felső osztály (elit). 

Másik példa: település típus. Tanya/falu/nagyközség/város/főváros. Mi a rendezés alapja? 

Intervallumskála. 

A fenti példával szemben itt ismerjük a szomszédos értékek távolságát. 

Számtani átlag értelmezhető. 

A zérus megválasztása esetleges (mint Celsius-foknál a víz fagyáspontja). 

Ezért az osztás művelete nem értelmezhető. 
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Pl.: Celsius-fok: 40○C  nem kétszer melegebb a 20○C-nál 

IQ-pont: 200 vs. 100 pont – nem kétszer okosabb. 

Arányskála. 

A zérus megválasztása nem esetleges (mint „abszolút 0” Kelvin-foknál). 

Ezért itt már van értelme az osztás műveletnek is. 

Pl. súly, magasság, jövedelem, skálák, indexek 

Együttes nevük: intervallum-arányskála / magas mérési szintű változók 

FONTOS: 

Vannak matematika/statisztikai műveletek, amelyek csak bizonyos mérési szintű változók esetén alkalmazhatók. 

Ha a fenti sorrendet tekintjük: a mérési szintek egymásutánja megfelel a mérési szintek „magassági 

sorrendjének”; az arányskála a legmagasabb mérési szint. A sorban előbb szereplőkre alkalmazható módszerek 

mindegyike használható az utánuk következő mérési szintekre is, tehát ha a számtani átlag az intervallum-skála 

esetén érvényes művelet, akkor az arányskála esetén is. 

Példa: 

Mérési szintek és lehetséges értelmezés: iskolázottság 

Nominális 

Értékek: Alapítványi középiskola vs. Állami középiskola 

Értelmezés: „különböző oktatásban részesültek” 

Ordinális 

Értékek: Főiskolai vs. Egyetemi diploma 

Értelmezés: „magasabb iskolázottság” 

Intervallum-arány        

Értékek: 8 osztályt végzett vs. 16 osztályt végzett 

Értelmezés:„kétszer iskolázottabb” 

4. Folytonos / diszkrét változók 

Diszkrét változóról beszélünk, ha a „mérőeszközünknek” van legkisebb skálázási egysége. Pl: családonkénti 

gyermekszám, a skála egysége az 1 gyermek. 

Folytonos változók ezzel szemben (elvben) bármilyen finom skálán mérhetők, pl. női munkaerő aránya adott 

foglalkoztatottakon belül (0%–100%). 

A gyakorlatban számos, elvben diszkrét változót folytonosként kezelünk. Pl. havi nettó jövedelem. 

Elemzési egység 

A társadalmi életnek a kutatás fókuszában álló szintje (egyén, háztartás, család, település, ország, vállalat stb.). 

Általában egyes embereket vonnak vizsgálatba, míg egy korábbi példánknál vállalatokat. Kawachi korábban 

említett cikkében az Egyesült Államok egyes tagállamai adták az elemzés egységét. 
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Az ökológiai tévkövetkeztetés példájánál (lásd 1. óra) láttuk, hogy a tévkövetkeztetés lényege éppen az elemzési 

egység rosszul definiáltsága volt (egyén ill. megye). 

Függő és független változó 

A vállalatközi kapcsolatokról szóló kutatásnál: 

a hipotézis szerint a vállalatnagyság befolyásolja a kapcsolatok típusát 

A kapcsolattípust ez esetben függő változónak, míg a vállalatnagyságot független változónak nevezzük. 

Az adott kutatási kérdés határozza meg, hogy egy változó függő vagy független változó szerepet kap-e. Más 

kutatásban a kapcsolattípus lehet a független változó („hatással van-e a vállalatközi kapcsolattípus a vállalatok 

üzleti eredményére?”). 

Függő változó: a megmagyarázandó változó. 

Független változó: a függő változót várakozásaink szerint megmagyarázó változó. 

5. Ok-okozat vagy együttjárás? 

(A problémáról lásd az 1. óra példáját dohányzásról és orvoshoz járásról) 

Két változó ok-okozati viszonyban áll, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül: 

1. Az ok időben megelőzi az okozatot (néha nem triviális, pl. politikai preferencia/antiszemitizmus, vagy iskolai 

végzettség/önbecsülés) 

2. Empirikusan igazolható együttjárás van az ok és okozat között 

3. Ez az együttjárás nem magyarázható meg más tényezőkkel (nem csak „látszólagos együttjárás”, lásd 1. óra 

dohányosokkal kapcsolatos példáját) 

A társadalomtudományokban a természettudományokkal szemben az ok-okozati kapcsolatok felderítése igen 

problematikus. 

Javasolt szóhasználat: ok/okozat helyett független/függő változó. 

Példa 

Magyarországi vita a droghasználat visszaszorításáról: megelőzés (fiatalok felvilágosítása) vagy büntetés (pl. 

börtönbüntetés fogyasztóknak)? 

Tegyük fel, hogy az országban jogi szigorítást vezetnek be a fogyasztók büntetésére. Két év elmúltával 

csökkenés tapasztalható a rendőrség drogkereskedelemmel kapcsolatos statisztikáiban. 

A jogi szigorítás okozta-e a csökkenést? 

Lehet, hogy a drogkereskedelem valamely más ok miatt csökkent (pl. beszerzési problémák a nemzetközi 

piacon). 

6. Minta és populáció 

A populáció azon egyedek / tárgyak / csoportok összessége, amelyeket a kutatási kérdés érint. 

Bár a teljes populáció viselkedését szeretnénk leírni, idő- és pénzhiány miatt legtöbbször nincs lehetőségünk a 

populáció minden tagját megkérdezni. 

Szerencsére megbízható információkhoz juthatunk a teljes populáció helyett a populáció egy gondosan 

megválasztott részének, a mintának a vizsgálatával is. 

(Bizonyos adatok a teljes populációra is rendelkezésre állnak, lásd KSH rendszeres országos adatgyűjtései.) 
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Leíró statisztika és statisztikai következtetés 

Leíró statisztikák: a mintáról vagy a populációról gyűjtött adatok rendszerezésére és leírására alkalmasak 

Statisztikai következtetések: a minta elemzését követően a teljes populációt érintő következtetések, 

előrejelzések levonását célozzák. 

Fontos kérdés ilyenkor annak eldöntése, hogy feltételezhetően milyen közel van a mintára érvényes leíró 

statisztika a populáció általunk nem ismert paraméterétől. 

Pl. könnyen belátható, hogy minél nagyobb a minta, várhatóan annál közelebb van a két adat egymáshoz. 

Pl. a választási előrejelzések esetén a kutató cégek egy csupán kb. 1500 fős (az ország lakosai közül 

gyakorlatilag véletlen módon kiválasztott) mintát kérdeznek meg párt-preferenciájukról. Ebben az esetben leíró 

statisztikát készíthetünk a minta párt-preferencia megoszlásának elkészítésével: 

66% FIDESZ, 26% MSZP, 4% JOBBIK, 4% LMP. 

Amikor viszont kijelentjük, hogy „kutatásunk szerint a magyar választók között az LMP és a JOBBIK azonos 

támogatottságot élvez”, statisztikai következtetést végzünk. 

FIGYELEM! Ügyeljünk a szóhasználatra! 

„a megkérdezettek X%-a válaszolta” vagy „a mintába került kérdezettek X%-a szerint”: ekkor a mintát érintő 

leíró statisztikáról van szó. 

„Az utóbbi két kutatásunk eredményét felhasználva elmondható, hogy nőtt a FIDESZ támogatottsága”: ez már 

statisztikai következtetés, különösen, HA NEM UGYANAZ A MINTA SZEREPELT A KÉT KUTATÁSBAN. 

Gyakorisági eloszlás 

Adatgyűjtés → 1.500 kitöltött kérdőív → Összesített eredmény. 

Összesített eredmény pl. a gyakorisági eloszlás: a változó egyes kategóriáiba eső megfigyelések száma. 

Pl. International Social Survey Programme (ISSP) kutatás 2006, az állam szerepéről. 

Kérdés: „Az Ön véleménye szerint az állam kötelessége-e csökkenteni a különbséget a gazdagok és a szegények 

között?”. 
 

 
Magyarország 

Feltétlenül kötelessége 490 

Kötelessége 352 

Inkább nem kötelessége 119 

Semmi esetre sem kötelessége 23 

Együtt 984 

A táblázat a kérdésre választ adó 984 személy gyakorisági eloszlását mutatja. 

(Kitérő: ez azt jelenti, hogy 984 személy szerepelt a kiválasztott mintában? Nem. Két tényező: vagy sikertelen 

interjú, vagy Nem tud / Nem kíván válaszolni) 

Értelmezzük a táblázatot! Hányan vannak a mintában, akik szerint ez a feladat az államnak valamilyen szintű 

kötelessége? 
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Az interpretációt gyakran egyszerűbbé teszi a százalékos eloszlás (a szóhasználat gyakran: százalékos 

megoszlás) megadása: 
 

 
Magyarország 

 

Feltétlenül kötelessége 490 49,8% 

Kötelessége 352 35,8% 

Inkább nem kötelessége 119 12,1% 

Semmi esetre sem kötelessége 23 2,3% 

Együtt 984 100,0% 

Hogyan kapható százalékos eloszlás a gyakorisági eloszlásból? 

Értelmezzük a táblázatot: a minta hány százaléka szerint kötelessége ez a feladat az államnak valamilyen 

szinten? 

Csoportok összevetése: sorszázalék, oszlopszázalék, cellaszázalék 

Az alábbi táblázat az ISSP kutatás másik két országban kapott eredményeit is mutatja (Egyesült Államok, 

Svédország). 

Értelmezzük az adatokat! 
 

 
Magyarország Svédország Egyesült Államok 

Feltétlenül kötelessége 490 419 423 

Kötelessége 352 343 349 

Inkább nem kötelessége 119 253 394 

Semmi esetre sem 

kötelessége 
23 110 311 

Együtt 984 1125 1477 

Melyik országban választották többen a megkérdezettek közül a „Semmi esetre sem kötelessége” kategóriát? 

Releváns-e ez az összehasonlítás? 

NEM, mert nem volt azonos a minta elemszáma a három országban. Milyen adatokat érdemes e helyett 

összevetni? 

Az összevetést könnyebbé teszi az oszlopszázalékok megadása. 
 

 
Magyarország Svédország Egyesült Államok 

Feltétlenül kötelessége 
490 419 423 

49,8% 37,2% 28,6% 
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Kötelessége 
352 343 349 

35,8% 30,5% 23,6% 

Inkább nem kötelessége 
119 253 394 

12,1% 22,5% 26,7% 

Semmi esetre sem 

kötelessége 

23 110 311 

2,3% 9,8% 21,1% 

Együtt 
984 1125 1477 

100,0% 100,0% 100,0% 

Milyen összevetéseket tehetünk? Megegyezik-e az eredmény előzetes várakozásainkkal? 

Megjegyzés: nemzetközi kutatások esetén mindig szem előtt kell tartani a kérdőív fordításának 

problematikáját, vagyis jelen esetben azt, hogy nem feltétlenül ugyanazt jelenti az  „Az állam kötelessége-e...” 

kérdés, mint az angol eredeti: „Government’s responsibility to...?” 

Ettől eltekintve: 

Történelmi/politikai ismereteink alapján milyen hipotéziseket tehetünk az eltérések magyarázatával 

kapcsolatban? 

1. USA–Magyarország különbség: a posztszocialista országokban erősebb az állam jövedelem-újraelosztó 

szerepének elvárása. 

2. Svéd–USA különbség: a skandináv típusú jóléti rendszer nagyobb szerepet oszt az államra, mint a liberális 

államoké. 

Hogyan vizsgálhatnánk meg hipotéziseink helyességét? 

1. Más posztszocialista, 

2. liberális, és 

2. skandináv típusú jóléti rendszer hasonló adatait kellene megvizsgálni. 

Az alábbi táblázat az ISSP2006 volt szocialista országokban kapott eredményeit mutatja. Megerősítik az adatok 

a fenti, 1. hipotézist, vagy szemben állnak vele? 
 

 
Horvát-

ország 
Cseh 

Köztársasá

g 

Magyar-

ország 
Lett-ország Lengyel-

ország 
Orosz-

ország 
Szlovénia 

Feltétlenül 

kötelessége 
55,5% 21,7% 49,8% 38,9% 54,1% 53,1% 54,2% 

Kötelessége 29,1% 32,9% 35,8% 44,4% 33,6% 33,1% 36,6% 

Inkább 

nem 

kötelessége 

9,8% 28,6% 12,1% 13,3% 9,0% 11,1% 7,9% 
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Semmi 

esetre sem 

kötelessége 

5,6% 16,8% 2,3% 3,5% 3,3% 2,7% 1,3% 

Együtt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Az oszlopszázalékok helyett képezhetnénk sorszázalékokat is. Hogyan interpretálható az alábbi táblázat? Van-e 

itt ténylegesen értelme a sorszázalékoknak? 
 

 
Magyarország Svédország Egyesült Államok Együtt 

Feltétlenül 

kötelessége 
36,8% 31,5% 31,8% 100% 

Kötelessége 33,7% 32,9% 33,4% 100% 

Inkább nem 

kötelessége 
15,5% 33,0% 51,4% 100% 

Semmi esetre sem 

kötelessége 
5,2% 24,8% 70,0% 100% 

Együtt 27,4% 31,4% 41,2% 100% 

Vegyük észre, hogy az oszlop- vagy sorszázalék közötti választás esetleges, csak attól függ, a táblázat 

oszlopaiban vagy soraiban szerepel-e az ország változó: 
 

 
Feltétlenül 

kötelessége 
Kötelessége Inkább nem 

kötelessége 
Semmi esetre 

sem kötelessége 
Együtt 

Magyarország 49,8% 35,8% 12,1% 2,3% 100,0% 

Svédország 37,2% 30,5% 22,5% 9,8% 100,0% 

Egyesült 

Államok 
28,6% 23,6% 26,7% 21,1% 100,0% 

Segítség: könnyen eldönthető, hogy sor- vagy oszlopszázalékolás található egy táblázatban: a sorok ill. oszlopok 

együttes százalékértékének kell 100-nak lennie. 

Egy másik, sok esetben hasznos adat-bemutatási mód a cella-százalékok kiszámítása. Az alábbi táblázat 2006-

os magyarországi ISSP adatokat tartalmaz. Értelmezzük a táblázatot! 
 

 
A törvényekhez való viszony 

 

Az állam kötelessége-e 

csökkenteni a 

különbségeket? 

Minden körülmények 

között 

engedelmeskednünk kell 

a törvényeknek 

Néha saját belátásunk 

szerint kell 

cselekednünk, még a 

törvények megsértése 

árán is 

Együtt 

Feltétlenül kötelessége 27,6% 22,3% 49,9% 
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Kötelessége 24,0% 11,4% 35,3% 

Inkább nem kötelessége 6,8% 5,5% 12,2% 

Semmi esetre sem 

kötelessége 
1,7% 0,8% 2,5% 

Együtt 60,0% 40,0% 100,0% 

A megkérdezettek mekkora része követné a törvényeket minden körülmények között? És mekkora részük az, aki 

ezen kívül az állam feltétlen kötelességének tartja a különbségek csökkentését is? 

Megjegyzés 

A fentiekben csoportokat hasonlítottunk össze (magyar vs. amerikai stb). 

MINTA adatokat használtunk, 

de a POPULÁCIÓra vonatkozó STATISZTIKAI KÖVETKEZTETÉSEKET tettünk! 

Ezek a következtetések most csupán „kísérleti jellegűek”, az analitikus szemlélet fejlesztését szolgálják. A 

megalapozott statisztikai következtetésekhez szükséges matematikai eszközöket későbbi előadásokon 

sajátíthatják el a hallgatók. 

7. Az ISSP 

Az International Social Survey Programme (Nemzetközi Társadalomkutatási Program, röv. ISSP) évente 

ismétlődő kutatás. 1983-ban kezdődött, jelenleg 34 országra terjed ki, így egyedülálló lehetőséget kínál az 

időközben bekövetkezett változások követésére, és az országközi összehasonlításokra. Témája évente változik, 

az adott évi témát az aktuálisan legfontosabbnak tartott társadalmi problémák közül egy szociológus-bizottság 

választja ki. 

Magyarországot képviselve a Tárki 1992 óta tagja az együttműködésnek. A következő témák azok, melyek 

esetében magyar felmérési eredmény is elérhető: 

1. 1992 Egyenlőtlenség I.  – pl. jövedelem, életszínvonal, foglalkozási rétegződés. 

2. 1993 Környezet  – pl. környezetvédelem, tudomány szerepe, kormányzat szerepe, környezetvédelmi 

aktivitás. 

3. 1994 Család, változó nemi szerepek II.  – pl. gyermeknevelés, házasság, háztartási munka megosztása 

4. 1995 Nemzeti identitás  –pl. Elköltözne-e az országból; ki a magyar; bevándorlók, kisebbségek. 

5. 1996 Az állam szerepe III.  – pl. Az állam szerepvállalása a nyugdíjak, a jövedelmi különbségek terén; 

részvétel civil tiltakozásokban; demokrácia működésének értékelése 

6. 1998 Vallás II.  –pl. etikai kérdések: abortusz, adócsalás. Vallási intézmények szerepe, egyház és állam. 

7. 1999 Egyenlőtlenség II.   – pl. mobilitás, szubjektív társadalomkép 

8. 2000 Környezet II. 

9. 2001 Társadalmi kapcsolatok és támogatási rendszerek 

10. 2002 Család, változó nemi szerepek III. 

11. 2003 Nemzeti identitás II. 

12. 2004 Állampolgárság 
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13. 2005 Munka-orientációk III. 

14. 2006 Az állam szerepe IV. 

15. 2007 Szabadidő, sportok 

16. 2008 Vallás III. 

17. 2009 Egyenlőtlenség IV. 

18. 2010 Környezet III. 

Nemzetközi összehasonlításokra (pl. régi EU-tagállamok vs. újak) és időbeli összevetésekre is (az  Állam 

szerepe III. vs. IV: változott-e az állam szerepvállalásának megítélése 1996 és 2006 között) lehetőség van. 

A félév következő előadásain az ISSP eredményei gyakran szerepelnek majd példaként. 
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3. fejezet - III. előadás 

Tematika 

1. Magas mérési szintű változók gyakoriság táblája 

2. Kumulatív eloszlás 

3. Hányadosok, arányszámok 

1. Magas mérési szintű változók gyakorisági táblája 

Ismétlés: mérési szintek 

Nominális és ordinális mérési szint összefoglalóan: alacsony mérési szintű változók 

Intervallumskála, arányskála összefoglalóan: intervallum-arányskála mérési szint vagy magas mérési szint 

A nominális mérési szinten a gyakorisági eloszlás szabadon variálható, nincs sorrendje az értékeknek. Pl. a 

válaszadó családi állapota 
 

 
Gyakoriság Százalék 

Házas, vagy élettársi 

kapcsolatban él 
559 55,9 

Özvegy 164 16,4 

Elvált 110 11,0 

Külön él 24 2,4 

Nem házas (hajadon, nőtlen) 143 14,3 

Együtt 1000 100,0 

Ordinális mérési szint esetén a sorrend adott. 

Mennyire kötődik Ön ahhoz a településhez, ahol lakik? 
 

 
Gyakoriság Százalék 

Nagyon 587 58,7 

Eléggé 250 25,0 

Kevéssé 102 10,2 

Egyáltalán nem 60 6,0 

Együtt 999 100 

Hogyan döntjük el, hogy egy változó nominális vagy ordinális mérési szintű? 

Pl.: Településtípus (falu/város/főváros) 
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A mérési szint kérdésének eldöntéséhez fontos ismernünk a kutatás célját, a változó kontextusát. 

Nehezen értelmezhető táblázathoz vezet, ha a fentiekhez hasonlóan, azaz minden értékhez gyakoriságot 

rendelve ábrázolunk egy magas mérési szintű változót. 

Pl. a válaszadó életkora 
 

Életkor Gyakoriság Százalék 

18 13 1,3 

19 13 1,3 

20 17 1,7 

21 12 1,2 

22 11 1,1 

23 13 1,3 

24 17 1,7 

25 8 ,8 

26 31 3,1 

27 13 1,3 

28 16 1,6 

29 15 1,5 

30 15 1,5 

31 14 1,4 

32 19 1,9 

33 15 1,5 

34 19 1,9 

35 20 2,0 

36 15 1,5 

37 21 2,1 

38 14 1,4 

39 22 2,2 

40 20 2,0 
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41 28 2,8 

42 27 2,7 

43 16 1,6 

44 19 1,9 

45 23 2,3 

46 23 2,3 

47 16 1,6 

48 20 2,0 

49 17 1,7 

50 13 1,3 

51 22 2,2 

52 13 1,3 

53 14 1,4 

54 17 1,7 

55 16 1,6 

56 17 1,7 

57 17 1,7 

58 15 1,5 

59 7 ,7 

60 14 1,4 

61 16 1,6 

62 21 2,1 

63 17 1,7 

64 14 1,4 

65 12 1,2 

66 17 1,7 

67 16 1,6 



 III. előadás  

 22  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

68 10 1,0 

69 18 1,8 

70 17 1,7 

71 12 1,2 

72 12 1,2 

73 14 1,4 

74 9 ,9 

75 7 ,7 

76 8 ,8 

77 2 ,2 

78 10 1,0 

79 7 ,7 

80 4 ,4 

81 5 ,5 

82 4 ,4 

83 6 ,6 

84 2 ,2 

85 2 ,2 

86 2 ,2 

87 4 ,4 

88 4 ,4 

89 1 ,1 

Együtt 1000 100,0 

Ez így nehezen értelmezhető. Ilyenkor a változó értékeiből osztályokat képzünk valamilyen módon. Milyen 

eljárást kövessünk? 

Kétféleképpen dönthetünk: 

1. Elméleti alapon megválasztott  osztályhatárok (pl. életkornál jogi-gazdasági-társadalmi válaszvonalakra 

alapozva: gyermek: 0–18, felnőtt: 19–61, idős: 62–) 

2. Matematikai módszerek: a) egyenlő osztályközök (pl.: életkornál évtizedek) 
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Gyakoriság Százalék 

-19 26 2,6 

20-29 153 15,3 

30-39 174 17,4 

40-49 209 20,9 

50-59 151 15,1 

60-69 155 15,5 

70+ 132 13,2 

Együtt 1000 100,0 

b) egyforma létszámú csoportok, azaz kvantilisek 
 

 
Gyakoriság Százalék 

18-31 208 20,8 

32-41 193 19,3 

42-52 209 20,9 

53-65 197 19,7 

66+ 193 19,3 

Együtt 1000 100,0 

Elnevezés: kvintilis (5 részre osztva). Szóhasználat: „az első kvintilis értéke 31” stb. 

Általában a kvantilisek képzése: a kumulatív százalékos eloszlás segítségével. 

2. Kumulatív eloszlás 

Olyan ábrázolás, ahol a változó egy értékéhez, vagy értékeinek csoportjához nem az értékhez kapcsolható 

esetek, hanem az adott értékhez vagy annál kisebb értékekhez kapcsolható esetek számát (kumulatív 

gyakoriság) vagy százalékos arányát (kumulatív százalékos gyakoriság) rendeljük. 

Milyen mérési szintek esetén értelmes ez? 

Olyan ábrázolás, ahol a változó egy értékéhez, vagy értékeinek csoportjához nem az értékhez kapcsolható 

esetek, hanem az adott értékhez vagy annál kisebb értékekhez kapcsolható esetek számát (kumulatív 

gyakoriság) vagy százalékos arányát (kumulatív százalékos gyakoriság) rendeljük. 

Milyen mérési szintek esetén értelmes ez? 

Példa (ISSP 2006): 
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„Az államnak kötelessége-e munkahelyet biztosítani mindenkinek, aki dolgozni akar?” 
 

 
Gyakoriság Kumulatív 

gyakoriság 
Százalék Kumulatív százalék 

Feltétlenül 

kötelessége 
516 516 51,7 51,7 

Kötelessége 389 905 38,9 90,6 

Inkább nem 

kötelessége 
84 989 8,4 99,0 

Semmi esetre sem 

kötelessége 
10 999 1,0 100,0 

Együtt 999 100,0 
  

A táblázatban könnyen megállapítható: 

- a válaszadók mekkora része tartja valamilyen mértékben kötelességének (90,6 %), 

- mekkora részük az, aki nem azt gondolja, hogy semmi esetre sem kötelessége (99,0 %). 

Vissza a kvantilis képzéshez. 

A kumulatív százalékos eloszlás segítségével kijelölhetők az egyes kvantilisek. Pl. az első kvintilis az, aminél 

kisebb a megfigyelések 20%-a. 

Ez nem mindig adható meg egészen pontosan, lásd alább, életkor. 

Szabálytól függően az életkornál: az első kvintilis 30, ha a 20%-hoz legközelebbi értéket, vagy a 31, ha a 20%-

ot átlépő első értéket tekintjük határnak. 

Hol van a második, harmadik, negyedik kvintilis? 
 

Életkor Gyakoriság Százalék Kumulatív százalék 

18 13 1,3 1,3 

19 13 1,3 2,6 

20 17 1,7 4,3 

21 12 1,2 5,5 

22 11 1,1 6,6 

23 13 1,3 7,9 

24 17 1,7 9,6 

25 8 ,8 10,4 

26 31 3,1 13,5 
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27 13 1,3 14,8 

28 16 1,6 16,4 

29 15 1,5 17,9 

30 15 1,5 19,4 

31 14 1,4 20,8 

32 19 1,9 22,7 

33 15 1,5 24,2 

34 19 1,9 26,1 

35 20 2,0 28,1 

36 15 1,5 29,6 

37 21 2,1 31,7 

38 14 1,4 33,1 

39 22 2,2 35,3 

40 20 2,0 37,3 

41 28 2,8 40,1 

42 27 2,7 42,8 

43 16 1,6 44,4 

44 19 1,9 46,3 

45 23 2,3 48,6 

46 23 2,3 50,9 

47 16 1,6 52,5 

48 20 2,0 54,5 

49 17 1,7 56,2 

50 13 1,3 57,5 

51 22 2,2 59,7 

52 13 1,3 61 

53 14 1,4 62,4 
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54 17 1,7 64,1 

55 16 1,6 65,7 

56 17 1,7 67,4 

57 17 1,7 69,1 

58 15 1,5 70,6 

59 7 ,7 71,3 

60 14 1,4 72,7 

61 16 1,6 74,3 

62 21 2,1 76,4 

63 17 1,7 78,1 

64 14 1,4 79,5 

65 12 1,2 80,7 

66 17 1,7 82,4 

67 16 1,6 84 

68 10 1,0 85 

69 18 1,8 86,8 

70 17 1,7 88,5 

71 12 1,2 89,7 

72 12 1,2 90,9 

73 14 1,4 92,3 

74 9 ,9 93,2 

75 7 ,7 93,9 

76 8 ,8 94,7 

77 2 ,2 94,9 

78 10 1,0 95,9 

79 7 ,7 96,6 

80 4 ,4 97 
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81 5 ,5 97,5 

82 4 ,4 97,9 

83 6 ,6 98,5 

84 2 ,2 98,7 

85 2 ,2 98,9 

86 2 ,2 99,1 

87 4 ,4 99,5 

88 4 ,4 99,9 

89 1 ,1 100 

Együtt 1000 100,0 
 

További példák kvantilisekre: 

kvartilis (4 részre osztva): 
 

 
Gyakoriság Százalék 

18-34 261 26,1 

35-46 248 24,8 

47-62 255 25,5 

63+ 236 23,6 

Együtt 1000 100,0 

decilis (10): 
 

 
Gyakoriság Százalék 

18-25 104 10,4 

26-31 104 10,4 

32-37 109 10,9 

… … … 

73+ 91 9,1 

Együtt 1000 100,0 
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tercilis (3): 
 

 
Gyakoriság Százalék 

18-39 353 35,3 

39-56 321 32,1 

57+ 326 32,6 

Együtt 1000 100,0 

Alkalmazási példa: két gyakorisági eloszlás összevetése 

Pl. két korfa. 

A modern, ipari társadalmak kialakulása során azonos változások mennek végbe a korfán: 

1. várható élettartam növekedése 

2. és a  csecsemőhalandóság csökkenése, 

3. majd a születések arányának csökkenése. 

Döntsd el az alábbi tercilisek alapján, hogy melyik eloszlás jellemez fejlett ipari társadalmat, és melyik tartozik 

fejlődő országhoz! 

 

Másik példa a decilisek használatára: decilis-hányados, lásd a 6. előadást, illetve a társadalmi mérőszámok 

témakört. 

Problémák: 

1. Hogyan állapítsuk meg az osztályok határait? 

Láttuk, hogy ez gondot jelent, és több megoldás lehetséges. A továbbiakban kövessük azt a megegyezést, hogy 

azt az értéket választjuk, ahol az eloszlás legelőször átlépi a kérdéses százalékhatárt (pl. kvartilis esetén a 25, 50, 

75%-ot)! 

2. Milyen értékkel azonosítsuk az osztályt? 

Valós gyakorlati probléma. 

Pl. vagyoni jellegű kérdéseknél gyakori kérdezéstechnikai fogás, hogy nem konkrét számösszeget kérünk, 

hanem csak besorolást egyes osztályokba. 

Pl: 

Becsülje meg ingatlanvagyonának (lakás, ház, telek, nyaraló) összértékét! 

Válaszlehetőségek: 

0-10 millió Ft 

10-20 millió Ft 
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20-30 millió Ft 

30-50 millió Ft 

Több, mint 50 millió Ft 

Miért használjuk ezt? 

1. a vagyoni helyzet érzékeny téma, inkább hajlandóak a kérdezettek egy kategóriát megjelölni, mint pontos 

értéket 

2. a legtöbben nincsenek tisztában pontos vagyoni helyzetükkel 

Ha magas mérési szintű változóként akarjuk kezelni ezt a változót, értéket kell hozzárendelni. Pl. egyéni 

összvagyon (ingatlan + ingóság + megtakarítások) kiszámításához. 

Egy lehetséges megoldás az osztályhoz rendelni az adott intervallum középpontját: 

0-10 millió Ft                  5 millió Ft 

10-20 millió Ft                15 millió Ft 

20-30 millió Ft                25 millió Ft 

30-50 millió Ft                40 millió Ft 

Több, mint 50 millió Ft        ? 

Az utolsó kategória felső határát nem ismerjük; ezt meg kell becsülnünk, pl. más adatforrás segítségével. 

3. Hányadosok, arányszámok 

A teljes populációra vonatkozó adatokat hányadosokként is kifejezhetjük. A hányadosok nevezője lehet a teljes 

populáció, vagy valamilyen részpopuláció. 

Használatról részletesebben még majd a társadalmi mérőszámoknál. 

Pl. 1989-ben az egy dolgozóra jutó táppénzes napok száma 25 volt: 

táppénzes napok száma az adott évben (101,8 millió nap) / táppénzre jogosultak száma az adott évben (4,064 

millió fő) 

Előnyei: 

1. összehasonlíthatjuk a különböző időpontokat 

2. összevethetjük a különböző populációkat, 

3. összességében: kiszűrjük az alappopuláció nagyságának eltérését 

Más példák: 

Két ország társadalombiztosítási kiadásainak összevetésekor nem elég a táppénzes napok számát 

összehasonlítani, mert eltérő lehet a táppénzre jogosultak száma. 

Hasonló példa a nagyon gyakran használt egy főre eső GDP. 

Máskor nem egy főre, hanem pl. 100.000 főre jutó mennyiségek (túl alacsony gyakoriságok esetén). Pl.: 100 

ezer lakosra jutó öngyilkosok száma Magyarországon (2002): 28. Ahelyett, hogy az egy lakosra jutó 0,00028 

öngyilkosról beszélnénk. 

(Megint: ha két földrajzi egységet vetünk össze, a lakosság eltérő száma miatt nem helyes az öngyilkosok nyers 

számának összevetése, de a 100.000 lakosra jutó öngyilkosok száma már jó összevetési alap. 2002-ben a 
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hagyományosan magasabb öngyilkossági hajlandóságú Dél-Alföldi régióban ez az adat 38,5 volt az országos 

28-cal szemben.) 

Arányszámokat általában azoknál az adatoknál használunk, amelyek vagy a népszámlálás, vagy valamilyen 

teljes körű (teljes populációra vonatkozó) adatgyűjtés folytán állnak rendelkezésre, tehát nem mintából 

származnak. 

Néhány gyakran használt arányszám: 

1. ezer lakosra jutó élveszülések, halálozások,  házasságkötések válások száma 

2. százezer lakosra eső öngyilkossági kísérletek, ill. befejezett (halállal végződő) öngyilkosságok száma 

3. egy háziorvosra, házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (az eddigiekhez képest reciprok mutató, de 

előfordul az ezer lakosra jutó orvos szám is – gondoljuk végig, mit mérnek ezek) 

Példa: Városok bűnügyi toplistája. 

Korrekt-e az ábrán található összevetés? 

(Forrás: Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika, ENYÜBS, 2008) 

 

Nem! A legjobb mutatóval bíró Pilis lakossága 11.000, a második legrosszabb Ózdé 38.000. 

Gyakoriak az ehhez hasonló példák a médiában, pl. Népszabadság: kerületek bűncselekményi rangsora. Tényleg 

Soroksárra kell költöznünk, ha nyugalomra vágyunk? 

De a következő táblázatban ismertetett mutató már jobban használható. Miért lehet informatív az arány mellett 

az összes bűncselekmény számának feltüntetése is? 
 

Rangsor Város Tízezer főre jutó 

bűncselekmény 
Összes bűncselekmény 

1. Lengyeltóti 181 61 

2. Tiszalök 168 99 

3. Nyékládháza 154 76 

4. Siófok 145 349 

5. Harkány 128 49 

http://www.nol.hu/archivum/archiv-404794
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6. Vásárosnamény 119 107 

7. Jászberény 118 320 

...10. Hajdúsámson 113 142 

...19. Ózd 94 341 

...23. Komló 83 217 

...27. Szigetszentmikós 76 233 

Mire figyeljünk statisztikai táblák olvasásánál? 

1. Mikor készült az adatfelvétel? 

2. Mi volt az alapsokaság? 

3. Ha mintán alapul a tábla: 

a) Hogyan végezték a mintavételt? 

b) Mekkora volt a minta elemszáma? 

c) Mekkora volt a válaszmegtagadás aránya? 

4. Mi szerepel pontosan az oszlop fejlécben és sorfejlécben? 
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4. fejezet - IV. előadás 

Tematika 

1. Grafikus ábrázolások 

a. Kördiagram 

b. Oszlopdiagram 

c. Hisztogram 

d. Gyakorisági poligon 

e. Tő- és levél ábra 

f. Statisztikai térkép 

g. Idősor ábra 

2. Hogyan csalhatunk az ábrákkal? Grafikon-manipulációk 

1. Motiváció 

A grafikus ábrázolás sok információt (számot) sűrít, a nyers számsoroknál könnyebben értelmezhető formában. 

Kördiagram (pie chart) 

Nominális és ordinális mérési szintű változókra. 

A munkahely típusa az ISSP 2006-os magyar mintájában. A változó nominális mérési szintű. Gyakorisági 

eloszlás: 
 

 
Gyakoriság Százalék 

Költségvetési/állami/ökorm. 

tulajdon 
468 51,0% 

Magántulajdonú 396 43.1% 

Önálló vállalkozó 54 5.9% 

Együtt 918 100% 

Egyszerűbben interpretálható: 
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Az olvasó figyelme tovább fókuszálható egy-egy körcikk kiemelésével, lásd az alábbi, országközi összevetést 

célzó kördiagram-párt. Milyen következtetést tud levonni az ábra alapján? 

 

Míg a megfelelő százalékos eloszlás kevésbé szemléletes (emlékeztető: „oszlopszázalékok”): 
 

 
Magyarország USA 

 
Gyakoriság Százalék Gyakoriság Százalék 

Költségvetési/állami

/önkorm. tulajdon 
468 51,0% 281 19,5% 

Magántulajdonú 396 43.1% 985 68,3% 

Önálló vállalkozó 54 5.9% 177 12,3% 

Együtt 918 100% 1443 100% 
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2. Oszlopdiagram (bar chart) 

A kördiagram alternatívája. 

Nominális és ordinális mérési szintű változókra. 

Ordinális mérési szint esetén a változó-kategóriák az x tengely mentén sorba vannak rendezve. 

Példa: „Ön mit tartana jónak, mennyire költsön az állam többet/kevesebbet hadseregre és védelemre a 

jelenlegihez képest?”. Az alábbi oszlopdiagram a változó százalékos megoszlását mutatja (itt és a további 

példákban is a forrás: ISSP 2006). 

 

Alkalmas a változó eloszlásának különböző csoportok közötti összehasonlítására. Pl.: az előbbi változó magyar 

és egyesült államokbeli gyakorisági eloszlásának összehasonlítására. (az „x tengelyen” ábrázolt ordinális mérési 

szintű változó kategóriáit itt is megfelelő módon, a „sokkal többet”-től a „sokkal kevesebbet”-ig csökkenő 

sorrendben szerepeltettük.) 

Milyen következtetést tud levonni az ábra alapján? 

 

3. Hisztogram (histogram) 

Intervallum-arányskála mérési szintű változókra. 

A kategorizált változó egyes kategóriáihoz tartozó gyakoriságokat (vagy relatív gyakoriságokat százalékokkal) 

mutatja. 
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(Emlékezzünk a 3. előadásban elhangozott kategorizálási problémákra, a „Magas mérési szintű változók 

gyakorisági táblája” fejezetben az osztályozási lehetőségekre). 

Az alábbi hisztogram a magyar válaszadók között mutatja a heti átlagos munkaidő megoszlását (órában mérve), 

5 órás kategóriákat használva, az y tengelyen a kategóriák gyakorisági eloszlását mutatva. Értelmezzük az ábrát. 

Melyik a leggyakoribb munkaidő-kategória? 

 

Különbségek az oszlopdiagramhoz képest: 

1. az egyes oszlopok összeérnek a mérési szintből fakadó folytonosság miatt, 

2. az oszlopdiagram esetén lehetőség van csoportok összehasonlítására ugyanazon ábrán belül, a hisztogram 

esetén viszont külön-külön kell ábrázolnunk az egyes csoportokat, 

3. a hisztogram esetében az oszlopok szélessége a kategória szélességével arányos, területük a kategória 

(százalékos) gyakoriságával. Azonos oszlopszélességnél az oszlopok magassága is a (százalékos) 

gyakorisággal arányos. 

Az alábbi hisztogramok lehetővé teszik az összehasonlítást a japán és a holland munkavállalókkal. A kategóriák 

szélessége azonos, 5 (óra), így az oszlopok szélessége is azonos. 

Interpretáljuk az ábrát! Melyik országban a legegységesebb a munkaidő? Melyik országban fordulhatnak elő 

inkább részmunkaidős állások? Hol követelnek a munkaadók legnagyobb arányban túlórát? 
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FIGYELEM: 

Általános probléma magas mérési szintű változók esetén: 

minél finomabb beosztással definiáljuk a kategóriákat, annál egyenetlenebb gyakorisági képet kapunk, annál 

gyakoribb az üres kategóriák jelenléte, pusztán a mintánk véletlen voltából fakadó „esetlegességek” miatt. 

(Kitérő: a körülbelüli magyarázat az, hogy a populációs megoszlás általában „sima”, de a minta ezt nem tükrözi 

teljes hűséggel: a kisebb létszámú kategóriák százalékos megoszlása arányaiban várhatóan jobban eltér a valós 

populációs megoszlástól, mint a nagy létszámú kategóriák megoszlása. A háttérben ugyanaz áll, mint a nagyobb 

minta jobb populációs illeszkedése mögött) 

Példa: 

A holland adatokat bemutató hisztogram háromféle felbontásban, az y tengelyen a mintabeli gyakorisággal: 

 

Osztásköz= 10 óra 

 

Osztásköz= 5 óra 
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Osztásköz= 2 óra 

4. Gyakorisági poligon (frequency polygon) 

Intervallum-arányskála mérési szintű változókra. 

Az előbbi példa, holland adatokkal: 

 

A hisztogramhoz hasonló; különbségek: 

1. az intervallum-arányskálán mért változó kategorizálásakor itt mindenképpen fix széles kategóriákat 

használunk 

2. adott kategória középpontjához rendeljük a kategória (százalékos) gyakoriságát 

A gyakorisági poligon több csoporton belül vagy több időpontban mért eloszlások összevetésére alkalmas. 

Példa: Egy kísérletben mért változó az időtartam (pszichológiai viselkedés reakcióideje), amely intervallum-

arányskála mérési szintű. A változó kategorizált változatához (megint visszautalva kategorizációs problémákra) 

tartozó gyakoriságokat mutatja a tábla. A kategóriák alsó- és felső határukkal definiáltak: 
 

Alsó határ Felső határ Gyakoriság Százalék 

25 30 1 3.12 

30 35 4 12.48 
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35 40 8 24.96 

40 45 15 46.80 

45 50 3 9.36 

50 55 1 3.12 

Megjegyzés: az első két oszlop időértékei századmásodpercben adottak 

A táblázatban közölt információk könnyebben interpretálható bemutatása gyakorisági poligonnal történik. 

Látható, hogy az 5 egység széles kategóriák középpontjához rendeltük a kategória gyakoriságát (az első 

kategóriaként a „20-25”-öt, utolsó kategóriaként az „55-60”-at választva). 

 

5. Tő-és-levél ábra (stem and leaf plot) 

Intervallum-arányskála mérési szintű változókra. 

A változó értékeit „tövekre” és „levelekre” bontjuk számjegyeik alapján, általában az első vagy első két 

helyiértéket választva tőnek (figyelem: első helyiértéket és nem első számjegyet!). 

Ezután növekvő sorrendbe rendezzük a töveket, majd az azonos tőhöz tartozó leveleket soronként ismét 

rendezzük. Az így kapott ábra kissé hasonlít egy elfordított hisztogramra, azzal a különbséggel, hogy attól 

eltérően a tényleges értékeket ábrázolja. 

Példa: országonként az átlagos heti munkaidő (növekvő sorrendben, órában): 
 

NL-Netherl 35.29948 

CA-Canada 37.26501 

IE-Ireland 37.39599 

GB-Great B 37.47162 

CH-Switzer 37.82437 

NZ-New Zea 37.88102 

FI-Finland 38.23138 
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FR-France 38.54045 

SE-Sweden 38.5873 

DK-Denmark 38.61125 

NO-Norway 38.61965 

DE-Germany 38.90488 

HU-Hungary 39.9765 

ZA-South A 40.52171 

AU-Austral 40.85112 

VE-Venezue 40.9579 

PT-Portuga 41.2068 

ES-Spain 41.40199 

IL-Israel 41.76869 

RU-Russia 41.82076 

US-United 42.31947 

LV-Latvia 42.35688 

SI-Sloveni 42.75 

UY-Uruguay 42.80439 

HR-Croatia 43.5 

PL-Poland 44.04636 

CL-Chile 44.23623 

JP-Japan 44.5078 

CZ-Czech R 45.4177 

DO-Dominic 45.51872 

PH-Philipp 47.18957 

KR-South K 48.71251 

TW-Taiwan 49.48805 

A megfelelő tő-és-levél ábra (az első két helyiértéket definiálva tőnek): 
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Gyakoriság: tő-és-levél 

35*        3 36*        37*        34589 38*        256669 39*        40*        059 41*        02488 42*        3488 

43*        5 44*        025 45*        45 46*        47*        2 48*        7 49*        5 

Gyakran tovább bontják a töveket, pl. két részre osztva, a 0-4 és 5-9 decimális jegyekhez tartozó 

intervallumoknak megfelelően. 

Az alábbi ábra a fentinek egy ilyen, tovább bontott változata: 

35*        3 35.        36*        36.        37*        34 37.        589 38*        2 38.        56669 39*        39.        40*        0 

40.        59 41*        024 41.        88 42*        34 42.        88 43*        43.        5 44*        02 44.        5 45*        4 

45.        5 46*        46.        47*        2 47.        48*        48.        7 49*        49.        5 

FIGYELEM: Az utóbbi ábra kevésbé „sima”, mint az előző. Ez a magas mérési szintű változók esetén már 

korábban látott általános probléma: minél finomabb beosztással definiáljuk a kategóriákat (itt a töveket), annál 

egyenetlenebb gyakorisági képet kapunk. 

Milyen ábrát kapnánk az első változatból, ha a számoknak nem az első kettő, hanem csak az első decimális 

jegye alapján képeznénk a töveket? 

Statisztikai térkép 

Leggyakrabban intervallum-arányskála mérési szintű változókra. 

Példa: Egy kórházi ápolási esetre eső átlagos ápolási napok száma, kistérségenként, 2007-ben. 

Milyen megfigyeléseket tehetünk a térkép alapján? Mi magyarázhatja az ellátás igénybevételének területi 

mintázatát és egyenlőtlenségeit? (Segítség – két szempont is felmerülhet: az ellátottak eltérő szükséglete; ill. az 

ellátórendszer eltérő működési hatékonysága.) 

 

Forrás: az Egészségmonitor kutatási jelentése 

Idősor ábra 

Intervallum-arányskála mérési szintű változókra. 

Az x-tengelyen az időt ábrázolja, az y-tengelyen egy időben változó (intervallum-arányskála mérési szintű) 

mutató gyakoriságát/százalékarányát. 

http://egeszsegmonitor.hu/dok/Igenybeveteli%20egyenlotlensegek_2010.pdf


 IV. előadás  

 41  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az adott időpontokhoz tartozó „mérési eredményeket” ábrázoljuk, majd összekötjük. 

Példa: Jövedelmi egyenlőtlenségek változása a kelet-európai országokban a rendszerváltozások során. 

Forrás: Flemming J., and J. Micklewright, “Income Distribution, Economic Systems and Transition”. Innocenti 

Occasional Papers, Economic and Social Policy Series, No. 70. Florence: UNICEF International Child 

Development Centre. 

Amit most elég tudni: 

1. A Gini értékkészlete a [0;1] intervallum 

2. 0 az értéke, ha a populáció minden tagja azonos jövedelemmel rendelkezik, tehát tökéletes az egyenlőség. 

3. értéke 1, ha minden jövedelem egyetlen személy kezében összpontosul, azaz teljes egyenlőtlenség esetén. 

Az alábbi ábra a GINI együttható alakulását mutatja négy volt szocialista ország esetében, a rendszerváltást 

követő években. 

Összevetésképpen: a 90-es években Latin-Amerikában volt a Gini értéke a legmagasabb (0,5 körüli átlaggal), az 

iparosodott nyugati államokban 0,35 körül mozgott. 

Milyen általános trend figyelhető meg mind a négy ország esetében? Megfelelnek-e várakozásainak a kapott 

eredmények? Milyen országok közötti különbségek olvashatók le? 

6. A GINI-index változása, 1989-1997 

 

(Néhol adathiánnyal, pl. Oroszország 1990, 1991) 

7. Hogyan csalhatunk az ábrákkal? 

(ajánlott irodalom: Darrell Huff: How to lie with statistics?) 

Vagy kevésbé erős megfogalmazásban: hogyan vezethetnek félre minket az ábrák? 

A tengelyek zsugorítása/megnyújtása 

A tengelyek hosszának megválasztása erősen befolyásolja a függvény intuitív interpretációját. A korábbi ábra és 

annak alábbi, vízszintesen összenyomott változata jó példa erre: 

8. A GINI-index változása, 1989-1997 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/eps70.pdf
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A második ábra az egyenlőtlenségek jóval drámaibb növekedésének érzetét kelti a „gyanútlan” olvasóban. Ha 

ellenkezőleg, megnyújtjuk az x tengelyt, a növekedés lassúnak tűnik: 

A GINI-index változása, 1989-1997 

 

9. A skálázás megváltoztatása 

A tengelyek nyújtása/összenyomása tulajdonképpen a skálázás megváltoztatásával egyenértékű. Ha ugyanaz az 

intervallum nem egy évet jelöl, hanem ötöt, akkor az x tengelyt „összenyomjuk”, ha egy év helyett egy hónapot, 

akkor „megnyújtjuk”. Hasonlóan, ha a fenti ábra y tengelyén nem 0,1, hanem 0,01 a skálaegység, akkor nyújtjuk 

az y tengelyt, ami azt a benyomást kelti, mintha a GINI gyorsabban nőne: 
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10. Kezdőpont-megválasztás 

Hasonló függvény-manipulációra ad lehetőséget a tengelyek kezdőpontjának megválasztása, azaz az 

értékkészletük szűkítése/bővítése. 

Ha az eredeti ábrán (alábbi 2. gráf) a GINI teljes értékkészletét megjelenítjük az y tengelyen, akkor a növekedés 

lassabbnak tűnik (3. gráf). Fordítva: az értékkészlet szűkítése „gyorsítja” a növekedést, lásd 1. gráf y 

tengelyének értékkészlete [0,2; 0,5]: 

 

11. Félrevezető térbeli grafikonok 

Példa: Egy vállalat éves jelentésében közölt grafikon a vállalat 2000 és 2004 közötti éves nettó árbevételéről. 

Az alábbi ábra kiegyensúlyozott növekedést mutat, míg a valós számok (és a valósághűbb képet mutató 2. 

grafikon) szerint az utolsó évben nagyfokú zuhanás volt tapasztalható, ráadásul az első évben veszteséggel zárt a 

vállalat. A félrevezetés oka a térbeli ábrán szereplő téglatestek színezése és perspektívája (ez fedte el az utolsó 

évbeli bevételcsökkenést), illetve az, hogy egy nagy negatív számot definiáltak az y tengely kezdőpontjának 

(ez rejtette el a veszteséges első évet). 
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12. „Helyes ábrák” 

Van-e olyan módszer, amivel „helyes” ábrákat tudunk készíteni? 

Válasz: matematikailag mindegyik ábra helyes, de azért mondhatunk ennél többet is. 

Az y tengely értéktartományát úgy illene megadni, hogy az a reálisan elképzelhető értékeket fedje. 

Pl. ne 0-ról induljon, ha a felsőoktatási kiadásokról van szó, és ne 100 milliárd forinttal végződjön, ha ezek 

reálisan nem képzelhetők el (hiszen ezek bármelyikével egészen közel vinnénk egymáshoz nemzetgazdaságilag 

lényegesen különböző értékeket, vagyis elfednénk a változási tendenciákat). 

Ugyanígy: ne az aktuálisan legalacsonyabb és legmagasabb érték legyen az y tengely két végpontja, hiszen 

reálisan elképzelhetők ezeknél jóval kisebb v. nagyobb értékek is (és láttuk, hogy ezen a módon a változási 

tendenciákat mintegy felnagyítanánk). 

Továbbá: korrekt eljárás egyetlen mennyiség helyett más, viszonyítási pontként szóba jövő információ megadása 

is az ábrában. Pl. ha a felsőoktatási kiadásokra gondolunk, a kormányzati támogatás változásának körültekintő 

vizsgálatára alkalmas ábra tartalmazna néhány más információt is, viszonyítási pontként, pl. az egyetemi 

kiadások teljes összegének változását (hogy a kormányzati támogatás százalékos aránya is megállapítható 

legyen), a felsőoktatási hallgatók létszámának változását (hogy az egy főre eső támogatás megállapítható 

legyen), az infláció változását stb. 
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5. fejezet - V. előadás 

Tematika 

1. Centrális tendencia mutatók 

2. Módusz 

3. Medián 

a. A medián megtalálása rendezett adatok esetében (kis mintaelemszám) 

b. A medián megtalálása a gyakorisági megoszlás ismeretében (nagy mintaelemszám) 

4. Percentilisek 

5. Átlag 

a. Az átlag tulajdonságai 

6. A centrális tendencia mutatók érzékenysége az eloszlás alakjára 

7. A megfelelő centrális tendencia mutató megválasztása 

1. Centrális tendencia mutatók 

A változók „hatékonyabb” leírására van szükség. 

A változók eloszlásának egyetlen számmal történő jellemzése történhet: 

1. a változó tipikus értékei/centrális tendenciája 

2. a változó változékonysága/szóródása alapján 

A megfelelő mutató választása alapvetően három tényezőtől függ: 

1. A változó mérési szintje 

2. Az eloszlás alakja 

3. A kutatás célja. 

2. Módusz 

Definíció: A módusz a változó leggyakoribb értéke. 

Példa. A magyar felnőtt lakosság megoszlása felekezeti hovatartozás szerint (forrás: ISSP 2006). Emlékeztető: 

az ábrázolás kördiagram (lásd előző előadás) 
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Itt a „Római katolikus” kategória adja a móduszt. 

Tulajdonságai 

Nominális mérési szintű változók esetén csak a módusz használható. 

A módusz értelmezhető bármely más mérési szint esetén is. 

Mi a helyzet folytonos változóknál? 

Nominális változónál nem képezhetünk átlagot. Miért? 

Egy másik, már látott példa: 

ISSP 20006, „Az Ön véleménye szerint az állam kötelessége-e csökkenteni a különbséget a gazdagok és a 

szegények között?” 

Válaszkategóriák: Feltétlenül kötelessége / Kötelessége / Inkább nem / Semmi esetre sem. 

Mi a változó mérési szintje? 

Az alábbi táblázat a válaszok megoszlását mutatja két országra. 
 

 
Cseh Köztársaság Magyarország 

Feltétlenül kötelessége 21,7% 49,8% 

Kötelessége 32,9% 35,8% 

Inkább nem kötelessége 28,6% 12,1% 

Semmi esetre sem kötelessége 16,8% 2,3% 

Együtt 100,0% 100,0% 

Módusz: Magyarországon a „Feltétlenül kötelessége” kategória, Csehországban a „Kötelessége” kategória. 
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Mi a helyzet, ha két vagy több leggyakoribb érték van? 

Bi-, tri-, stb. modális eloszlás 

Példa: General Social Survey, 1991, Egyesült Államok. 

A kormányzat jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésével kapcsolatos szerepvállalására vonatkozott a kérdés. 

Válaszkategóriák: Teljes mértékben egyetért / Nagyon egyetért / Egyetért / Egyet is ért meg nem is / Nem ért 

egyet / Nagyon nem ért egyet / Egyáltalán nem ért egyet. 

Mi a változó mérési szintje? 

Az alábbi ábra alapján mi a módusza? 

 

3. Medián 

Legalább ordinális mérési szint esetén használható. 

Az eloszlás középpontját mutatja: 

1. a megfigyelések fele a medián alatt, 

2. fele afölött található. 

Például az 1992-es ISSP magyarországi adatai szerint: 

1. a „Becslése szerint mennyi a bruttó havi keresete egy miniszternek?” kérdésre adott válaszok mediánja 

116.000 Ft,   

2. a „Mennyi kellene, hogy legyen a bruttó havi keresete egy miniszternek?” kérdésre adott válaszok mediánja 

80.000 Ft. 

Milyen mérési szintű a példában említett két változó? 

4. A medián megtalálása rendezett adatok esetében 
(kis mintaelemszám) 

Páratlan mintaelemszám, magas mérési szint esetén: 

1. Az adatsor rendezése a változó alapján 
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2. A középső megfigyelés értékét megkeresve kapjuk a mediánt. 

Példa. 

Öngyilkossági ráta régiók szerint (forrás: Társadalmi helyzetkép 2002, KSH). 

Az öngyilkossági ráta definíciója: az öngyilkosságok számának és a megfelelő korú lakónépesség évközepi 

számának hányadosa szorozva 100 ezerrel (azaz: 100.000 lakosra jutó öngyilkosságok száma). 

 

Mi a változó elemzési egysége? 

Milyen számok lehetnek a változó értékei? 

Milyen mérési szintű változó az öngyilkossági ráta? 

Mi a medián ebben az esetben? 

Az alábbi adatok a 2001-es helyzetet jellemzik. Hogyan változott a medián? 

 

Páratlan mintaelemszám, ordinális változók esetén: 

Az alábbi példában 5 személy van. 

A medián a középső személyhez, Péterhez kapcsolódó  „Se nem elégedett, se nem elégedetlen” kategória 

Kérdés: Elégedett-e a háziorvosi ellátással? 

Válasz                                                        Személy Nagyon elégedett                                       János Nagyon 

elégedett                                       Júlia Se nem elégedett, se nem elégedetlen       Péter Nagyon 

elégedetlen                                   Mária Nagyon elégedetlen                                   József 
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(Figyelem! Esetleg félreérthető lehet: mindig egy válaszkategória, és nem a hozzá tartozó megfigyelés – az adott 

régió vagy személy – a medián!) 

Kis, páros mintaelemszám esetén: 

Ha a változó magas mérési szintű, a medián definiálható úgy, mint a két középső megfigyeléshez tartozó érték 

számtani átlaga. 

A fenti példát tekintve a Dél-Alföld régió nélkül, a medián 1990-ben 

(35,6+37,4)/2= 36,5; 2001-ben (24,7+27,5)/2=26,1. 

Ordinális változó esetén nyilván nincs értelme a számtani átlag képzésnek. 

Példa: Elégedett-e a háziorvosi ellátással? 

Válasz                                                        Személy Nagyon elégedett                                       János Nagyon 

elégedett                                       Júlia Se nem elégedett, se nem elégedetlen       Péter 

Elégedetlen                                                István Nagyon elégedetlen                                   Mária Nagyon 

elégedetlen                                   József 

5. A medián megtalálása a gyakorisági megoszlás 
ismeretében (nagy mintaelemszám) 

1. a medián megkeresése: a kumulatív százalékos eloszlás (lásd 3. előadás) alapján 

2. legtöbb esetben pontosan ilyen érték nincs 

3. ilyenkor (ahogyan a kvantilisek meghatározásánál már megállapodtunk) intervallum-arányskála esetén 

megkeressük az „első”, 50-nél nagyobb kumulatív százalékhoz tartozó értéket, és ez lesz a medián. 

Pl. Japánban az ISSP 2006 alapján a heti munkaidő mediánja 45 óra, mert a változó kumulatív százalékos 

megoszlása: 
 

Heti munkaidő (óra) Gyakoriság Százalék Kumulált százalék 

2,0 1 ,1 ,1 

3,0 2 ,3 ,4 

4,0 3 ,4 ,9 

5,0 3 ,4 1,3 

6,0 4 ,6 1,8 

7,0 2 ,3 2,1 

8,0 6 ,9 3,0 

9,0 10 1,4 4,4 

10,0 5 ,7 5,1 

11,0 1 ,1 5,2 
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12,0 9 1,3 6,5 

13,0 2 ,3 6,8 

15,0 5 ,7 7,5 

16,0 5 ,7 8,2 

17,0 2 ,3 8,5 

18,0 7 1,0 9,5 

19,0 2 ,3 9,8 

20,0 21 3,0 12,8 

21,0 3 ,4 13,2 

22,0 2 ,3 13,5 

23,0 2 ,3 13,8 

24,0 4 ,6 14,3 

25,0 12 1,7 16,0 

26,0 1 ,1 16,2 

27,0 1 ,1 16,3 

28,0 3 ,4 16,7 

29,0 1 ,1 16,9 

30,0 27 3,8 20,7 

31,0 2 ,3 21,0 

32,0 3 ,4 21,4 

33,0 2 ,3 21,7 

34,0 1 ,1 21,8 

35,0 17 2,4 24,3 

36,0 6 ,9 25,1 

37,0 3 ,4 25,5 

38,0 5 ,7 26,2 

39,0 1 ,1 26,4 
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40,0 100 14,2 40,6 

41,0 2 ,3 40,9 

42,0 19 2,7 43,5 

43,0 7 1,0 44,5 

44,0 3 ,4 45,0 

45,0 47 6,7 51,6 

46,0 5 ,7 52,3 

47,0 2 ,3 52,6 

48,0 46 6,5 59,1 

50,0 95 13,5 72,6 

51,0 4 ,6 73,2 

52,0 4 ,6 73,8 

54,0 6 ,9 74,6 

55,0 25 3,5 78,2 

56,0 11 1,6 79,7 

57,0 3 ,4 80,1 

58,0 2 ,3 80,4 

59,0 1 ,1 80,6 

60,0 60 8,5 89,1 

61,0 1 ,1 89,2 

62,0 2 ,3 89,5 

63,0 2 ,3 89,8 

65,0 8 1,1 90,9 

66,0 4 ,6 91,5 

67,0 1 ,1 91,6 

68,0 1 ,1 91,8 

70,0 16 2,3 94,0 
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72,0 7 1,0 95,0 

75,0 4 ,6 95,6 

76,0 1 ,1 95,7 

78,0 2 ,3 96,0 

80,0 8 1,1 97,2 

84,0 2 ,3 97,4 

85,0 2 ,3 97,7 

90,0 2 ,3 98,0 

91,0 1 ,1 98,2 

95,0 1 ,1 98,3 

96 vagy több 12 1,7 100,0 

Együtt 705 100,0 
 

A medián megadása ordinális mérési szint esetén ugyanígy megy: a medián az első, legalább 50%-os kumulált 

százalékos gyakoriságot adó kategória (fontos: a kategóriák rendezve kell, hogy szerepeljenek!). 

Példa: ISSP 20006, USA adatok. „Az Ön véleménye szerint az állam kötelessége-e...”: 
 

 
…munkát biztosítani mindenkinek, aki dolgozni 

akar? 
…egészségügyi ellátást biztosítani a betegek 

számára? 

 
Gyakoriság Százalék Kumulált 

százalék 
Gyakoriság Százalék Kumulált 

százalék 

Feltétlenül 

kötelessége 
239 15,9 15,9 850 56,4 56,4 

Kötelessége 356 23,7 39,6 502 33,3 89,8 

Inkább nem 

kötelessége 
521 34,6 74,2 116 7,7 97,5 

Semmi esetre 

sem 

kötelessége 

388 25,8 100,0 38 2,5 100,0 

Együtt 1504 100,0 
 

1506 100,0 
 

Keressük meg a változónkénti mediánt, interpretáljuk az eredményt! 

A mediánok eltérésének interpretációja: az amerikaiak a munkahelyteremtésben kisebb állami szerepvállalást 

várnak el, mint az egészségügyi ellátásban. 

Gyakorlati alkalmazás: időbeli változások 
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Egyesült Államok, General Social Survey (GSS), 1991 és 1994, a kormányzati védelmi kiadások nagyságáról 

(válaszkategóriák: ”túl sok”, „túl kevés”, „megfelelő”). 
 

 
1991 

 
1994 

 

 
Százalék Kumulált százalék Százalék Kumulált százalék 

Túl kevés 14,5 14,5 16,5 16,5 

Megfelelő 57,6 72,1 49,3 65,8 

Túl sok 27,9 100,00 34,2 100,0 

Együtt 100,0 
 

100,0 
 

A medián helyzete nem változott 1991 és 1994 között: mindkét esetben a „Megfelelő” kategória adja a mediánt. 

Azaz: a védelmi kiadásokkal kapcsolatos közvélemény lényegében nem változott az eltelt 3 évben. 

Megjegyzés: itt a medián elfedi, hogy a kiadásokat sokallók aránya negyedével nőtt. 

6. Percentilisek (ismétlés) 

1. A medián a percentilis speciális esete. 

2. A percentilis is legalább ordinális mérési szintet igényel. 

3. n. percentilis a változó azon kategóriája, amely az összes érték éppen n százalékánál nagyobb. 

4. A medián tehát az 50. percentilis. 

5. A tízes percentiliseket decilisnek is nevezik, míg a 25-ös ill. 75-ös percentiliseket alsó ill. felső 

kvartiliseknek.. 

Példa. ISSP 2006., Szubjektív társadalmi helyzet 10-fokú skálán, kumulált százalékos eloszlás 
 

 
Tajvan Magyarország Dánia 

Legalacsonyabb, 01 10,7 3,8 1,4 

02 17,0 11,9 3,1 

03 28,7 30,5 6,9 

04 38,8 51,8 11,4 

05 73,8 80,6 29,9 

06 91,2 93,2 58,1 

07 97,0 98,5 81,6 

08 98,9 99,7 95,4 

09 99,5 100,0 98,6 
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Legmagasabb, 10 100,0 
 

100,0 

Mi országonként a 3., 5. és 7. decilis? 

Az interpretáció pl. 

1. „10-ből mindössze 3 dán helyezi magát a társadalom alacsonyabb presztízsű felére.” (3. decilis) 

2.  Ugyanakkor „A tajvaniaknak csupán harminc százaléka érzi úgy, hogy ő a társadalom magasabb presztízsű 

felén helyezkedik el.” (7. decilis) 

3. Megjegyzés: az utóbbi mondatban „felfelé kumuláltuk” a kategóriákat: a kvantilisek – mivel nem függnek a 

kategóriák sorrendezésének megválasztásától – így is interpretálhatók. 

Példa. Egészségi állapot önértékelése 1-100 fokú skálán, a szubjektív anyagi helyzet szerinti csoportokban 

(rossz anyagi helyet / jó vagy nagyon jó anyagi helyzet). 

(forrás: Országos Lakossági Egészségfelmérés 2000) 

Keresd meg és vesd össze az alsó és a felső kvartiliseket és a mediánt! 

Rossz anyagi helyzetűek között 

Pont               Gyakoriság               %                 Kumulált % 

0                      5                                1.79              1.79 1                      1                                0.36              2.14 

3                      1                                0.36              2.50 10                    6                                2.14              4.64 

15                    3                                1.07              5.71 19                    1                                0.36              6.07 

20                    11                              3.93              10.00 23                    1                                0.36              10.36 

25                    3                                1.07              11.43 28                    2                                0.71              12.14 

30                    13                              4.64              16.79 34                    1                                0.36              17.14 

35                    3                                1.07              18.21 39                    1                                0.36              18.57 

40                    17                              6.07              24.64 42                    1                                0.36              25.00 

43                    1                                0.36              25.36 45                    3                                1.07              26.43 

46                    1                                0.36              26.79 48                    1                                0.36              27.14 

49                    3                                1.07              28.21 50                    55                              19.64            47.86 

51                    1                                0.36              48.21 55                    6                                2.14              50.36 

60                    22                              7.86              58.21 62                    3                                1.07              59.64 

65                    9                                3.21              62.86 67                    1                                0.36              63.21 

68                    1                                0.36              63.57 70                    25                              8.93              72.50 

73                    1                                0.36              72.86 75                    7                                2.50              75.36 

76                    1                                0.36              75.71 79                    2                                0.71              76.43 

80                    29                              10.36            86.79 81                    1                                0.36              87.14 

83                    1                                0.36              87.50 84                    1                                0.36              87.86 

85                    2                                0.71              88.57 89                    1                                0.36              88.93 

90                    17                              6.07              95.00 92                    1                                0.36              95.36 

95                    3                                1.07              96.43 97                    1                                0.36              96.79 

98                    1                                0.36              97.14 100                  8                                2.86              100.00 

Együtt             280                            100.00 

Jó / nagyon jó anyagi helyzetűek között 

Pont               Gyakoriság               %                 Kumulált % 

0                      1                                0.15              0.15 10                    1                                0.15              0.31 

15                    1                                0.15              0.46 20                    1                                0.15              0.62 

29                    1                                0.15              0.77 30                    4                                0.62              1.39 

35                    1                                0.15              1.54 40                    8                                1.23              2.78 

50                    39                              6.02              8.80 55                    6                                0.93              9.72 

58                    2                                0.31              10.03 60                    26                              4.01              14.04 

61                    1                                0.15              14.20 62                    1                                0.15              14.35 

64                    1                                0.15              14.51 65                    6                                0.93              15.43 
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67                    1                                0.15              15.59 69                    1                                0.15              15.74 

70                    50                              7.72              23.46 71                    1                                0.15              23.61 

73                    1                                0.15              23.77 75                    31                              4.78              28.55 

77                    1                                0.15              28.70 78                    1                                0.15              28.86 

79                    6                                0.93              29.78 80                    115                            17.75            47.53 

81                    1                                0.15              47.69 83                    1                                0.15              47.84 

84                    1                                0.15              47.99 85                    69                              10.65            58.64 

86                    2                                0.31              58.95 87                    2                                0.31              59.26 

88                    3                                0.46              59.72 89                    3                                0.46              60.19 

90                    122                            18.83            79.01 91                    1                                0.15              79.17 

92                    7                                1.08              80.25 93                    5                                0.77              81.02 

94                    1                                0.15              81.17 95                    51                              7.87              89.04 

96                    1                                0.15              89.20 97                    1                                0.15              89.35 

98                    5                                0.77              90.12 99                    3                                0.46              90.59 

100                  61                              9.41              100.00 

Együtt              648                          100.00 

7. Átlag 

A hétköznapi (számtani) átlag. Intervallum-arányskála mellett használható. 

Jelölés: Y az adott, magas mérési szintű változó, ekkor 

 

ahol y „felülvonás” jelöli Y átlagát a mintában, n a mintanagyság, a  (szumma) az összegzést rövidítő bevett 

matematikai jelölés, yi pedig az i. mintabeli elemhez tartozó értéke az Y változónak. A kis betű egyezményesen 

a mintából származást jelöli. 

Példa. ISSP, 2006, magyarországi adatok. Kérdés: van-e különbség az egyes pártok szavazótáborainak 

jövedelmi helyzetében? A jövedelmi helyzetet az egyéni havi nettó jövedelemmel mértük. 
 

Pártszimpátia Átlag N Szórás 

MDF 224.050,00 10 198.666,730 

SZDSZ 133.392,86 14 158.119,986 

FKGP 57.166,67 6 11.214,574 

MSZP 123.963,76 264 149.650,388 

FIDESZ 125.898,94 231 158.621,847 

Munkáspárt 75.400,00 6 34.556,620 

MIÉP 165.433,50 8 207.676,491 

Egyéb 159.100,00 10 181.112,273 

Bizonytalan 148.636,12 283 176.798,697 
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Együtt 134.243,96 832 162.816,877 

Melyik párt szavazótáborának a legmagasabb az átlagjövedelme? Melyik a második legmagasabb? Melyik a 

legalacsonyabb? Fontos: itt a bizonytalanokra vonatkozó információ is informatív, úgy tűnik, jövedelmük 

alapján némiképp különböznek a biztos szavazóktól. 

Megjegyzés I: 

Ezek az információk a mintára vonatkoznak. A látott eltérések oka akár a mintavétel véletlen módjából fakadó 

mintavételi ingadozás is lehet (pl. éppen bekerült a mintába egy nagyon gazdag MDF-szavazó). A kérdésre, 

miszerint ezek a populációra vonatkoztatható, ténylegesen jelentős (szakkifejezéssel: szignifikáns) 

különbségek-e, a majdani matematikai statisztika tárgy keretében tanult módszerekkel kaphatunk választ. 

Megjegyzés I1: 

Az átlag az eloszlásnak egyetlen aspektusára fókuszál. A magas átlagjövedelem az MDF szavazótáborán belül 

nem feltétlenül jelenti azt, hogy az MDF szavazók mindegyike magas jövedelmű (az lenne a homogén 

keresetek esete). Szélsőséges esetben az is lehet, hogy néhány nagyon gazdag MDF-szavazó „húzza felfelé” az 

átlagot, míg a többiek keresete nem különbözik a többi párt szimpatizánsaitól. Vagyis lehet, hogy nagyon 

változékony az MDF táborán belül a jövedelem eloszlása. Erre vonatkozó mérőszám a harmadik oszlopban 

található szórás, amiről következő előadáson lesz részletesen szó. 

8. Az átlag tulajdonságai 

1. A kiugró értékekre (más szóhasználattal szélső- vagy extremális értékekre) érzékeny. 

2. Mivel az átlag kiszámításához a mintában előforduló összes értékre szükség van (szemben a módusszal vagy 

a mediánnal!), az átlag érzékeny a nagyon magas vagy nagyon alacsony értékekre. 

Példa: a) nincs kiugró érték 

 

b) egyetlen kiugró érték 
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Az átlag tehát egyetlen kiugró érték hatására kétszeresére változott. 

Mi a fenti két eloszlás esetén a jövedelem mediánja? 

A medián nem különbözik, mert nem érzékeny a kiugró értékekre. 

A centrális tendencia mutatók érzékenysége az eloszlás alakjára 

Az (intervallum-arányskálán mért) változóhoz tartozó eloszlás alakja szerint lehet szimmetrikus vagy ferde. 

Szimmetrikus egy eloszlás, ha a gyakorisági eloszlás (tengelyesen) tükörszimmetrikus, azaz ha az eloszlás 

bal- ill. jobboldala azonos módon „cseng le”. 

Példa (hipotetikus számok): 

 

Szimmetrikus (és nem bimodális) gyakorisági eloszlás esetén a módusz, az átlag és a medián 

megegyeznek. 

Bimodális szimmetrikus eloszlás esetén mi figyelhető meg? 

Példa (hipotetikus számok): 
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A medián és az átlag ilyenkor is megegyezik. 

A gyakorisági eloszlás ferde, ha az eloszlás valamelyik oldalán nagyon nagy vagy nagyon kicsi kiugró értékek 

szerepelnek. Az előbbi esetben pozitív, az utóbbi esetben negatív ferdeségről beszélünk. Szokás még jobbra 

ferde/balra ferde eloszlásról is beszélni. 

Negatív ferdeség esetén a kis kiugró értékek miatt az átlag lefelé tolódik. Pozitív ferdeség esetén éppen fordítva: 

az átlag felfelé húz. Pl. jövedelmi adatok esetén gyakorlatilag mindig pozitív ferdeség tapasztalható. 

Az eloszlás alakjának azonosítását segítő szabályok: 

1. Ha az átlag nagyobb, mint a medián, pozitív ferdeség jellemzi az eloszlást. 

2. Ha az átlag kisebb, mint a medián, negatív ferdeség jellemzi az eloszlást. 

Példa: országonként az átlagos és medián heti munkaidő (az átlag szerint növekvő sorrendben, órában): 
 

Ország átlag medián 

NL-Netherl 35,30 36,00 

CA-Canada 37,27 40,00 

IE-Ireland 37,40 39,00 

GB-Great B 37,47 39,00 

CH-Switzer 37,82 42,00 

NZ-New Zea 37,88 40,00 

FI-Finland 38,23 38,00 

FR-France 38,54 38,00 

SE-Sweden 38,59 40,00 

DK-Denmark 38,61 37,00 

NO-Norway 38,62 40,00 

DE-Germany 38,90 40,00 

HU-Hungary 39,98 40,00 



 V. előadás  

 59  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

ZA-South A 40,52 40,00 

AU-Austral 40,85 40,00 

VE-Venezue 40,96 40,00 

PT-Portuga 41,21 40,00 

ES-Spain 41,40 40,00 

IL-Israel 41,77 40,00 

RU-Russia 41,82 40,00 

US-United 42,32 40,00 

LV-Latvia 42,36 40,00 

SI-Sloveni 42,75 40,00 

UY-Uruguay 42,80 44,00 

HR-Croatia 43,50 40,00 

PL-Poland 44,05 40,00 

CL-Chile 44,24 45,00 

JP-Japan 44,51 45,00 

CZ-Czech R 45,42 43,00 

DO-Dominic 45,52 45,00 

PH-Philipp 47,19 48,00 

KR-South K 48,71 48,00 

TW-Taiwan 49,49 48,00 

Ugyanolyan képet mutat-e az átlag, ill. a medián szerinti országsorrend? 

Mely országban magasabb lényegesen az átlag, mint a medián? Mely országban van éppen fordítva? Mit jelent 

ez az eloszlások alakjára nézve? Mit jelenthet ez az adott ország munkakörülményeire nézve (pl. Svájc és az 

USA összevetésében)? 

A megfelelő centrális tendencia mutató megválasztása 

Szempontok: a mérési szint, a kutatási kérdés és az eloszlás alakja. 

1. Nominális mérési szint esetén: módusz. 

2. Ordinális mérési szint esetén két lehetőség is van, a kérdésfeltevéstől függ, melyiket választjuk. Ha a tipikus 

értéket kívánjuk megkeresni: módusz, ha a középső értéket: medián. 
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3. Intervallum-arányskála esetén mindhárom lehetőség használható elvileg. Ilyenkor a kérdésfeltevésen kívül 

az eloszlás alakja is befolyásolja a választást. 

Megjegyzés: ezek tisztán matematikai szempontok, amiket az alkalmazási tradíció nem feltétlenül követ. 

Pl. a jövedelemátlag elterjedt mutató, pedig a jövedelmek általában ferde eloszlást mutatnak. 
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6. fejezet - VI. előadás 

Tematika 

1. Bevezetés 

2. A Kvalitatív Változékonyság Indexe (KVI) 

3. Terjedelem 

4. Interkvartilis terjedelem 

5. Doboz ábra (box-plot) 

6. A variancia és a szórás 

7. Hogyan válasszuk meg a megfelelő szóródás-mutatót? 

8. Speciális szóródási mutatók 

a. Decilis-hányados 

b. Gini index 

1. Bevezetés 

Cél: a változók eloszlásának jellemzése 

Eddig: egyetlen számmal jellemeztük a változó tipikus értékeit/centrális tendenciáját. 

További információk szükségesek: a változó változékonyságát/szóródását leírni képes mérőszámok 

Miért szükségesek ezek? 

A középértékkel jellemezve a teljes populációt, figyelmen kívül hagyjuk a populáción belüli különbségeket. 

Pl. 2006, ISSP. 

„Az elmúlt öt évben milyen gyakran került kapcsolatba Ön vagy közvetlen családtagja olyan közhivatalnokkal, 

aki értésére adta, hogy a szolgáltatásért cserébe kenőpénzt vagy viszont-szívességet kér?” 
 

 
Lettország Magyarország Dánia 

Soha 54,3 77,7 95,2 

Csak elvétve 22,6 10,8 3,6 

Ritkán 17,4 8,2 ,9 

Elég gyakran 4,5 2,8 ,2 

Nagyon gyakran 1,2 ,5 ,1 

A módusz önmagában kevéssé informatív itt, miért? 

Nézzünk egy intervallum-arányskála mérési szintű változót! 

1998, ISSP. A magyarországi minta eloszlását vizsgáljuk. Havi nettó jövedelem iskolázottsági kategóriánként: 



 VI. előadás  

 62  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Iskolázottság = Érettségi Átlag: 38665 Ft 

Iskolázottság = Főiskola Átlag: 38988 Ft 

Miközben a két csoporton belüli jövedelem-eloszlás a szélső értékeket figyelve: 

Iskolázottság = Érettségi Minimum: 4.000 Ft Maximum: 500.000 Ft 

Iskolázottság = Főiskola Minimum: 10.800 Ft Maximum: 200.000 Ft 

2. A Kvalitatív Változékonyság Indexe (KVI) 

(Index of qualitative variation) 

A KVI kiegészítő anyag, nem fog szerepelni a vizsgán. Szerepeltetése amiatt fontos, hogy lássuk: minden 

mérési szinthez rendelhető szóródási mérőszám. 

Nominális vagy ordinális változók esetén használható. 

Értéke 0 és 1 közötti szám lehet. 

Ha a minta minden eleme ugyanabba a kategóriába esik, 0 a KVI értéke. Ha minden kategóriába ugyanazon 

számú megfigyelés esik, értéke 1. 

Példa (ISSP, 1998, Magyarország). Az iskolázottság megoszlása két munkaerőpiaci helyzet kategórián belül. 
 

 
Iskolázottság 

 
Érettségi nélkül Érettségi Diplomás Együtt 

Önálló 27 

35,5% 

32 

42,1% 

17 

22,4% 

76 

100,0% 

Alkalmazott 516 

62,6% 

195 

23,7% 

113 

13,7% 

824 

100,0% 

Láthatóan az alkalmazottak körében az iskolázottság egységesebb: kétharmaduk érettségi nélkül dolgozik. 

Számoljuk ki a KVI-t a két csoportra! 

KVI = különbségek száma / a lehetséges különbségek maximális száma 

Hogyan számítjuk ki a különbségek számát? 

Ha az alábbi kis mintánk lenne … 

        János           ÉRETTSÉGI 

ALATT         István          DIPLOMA         Károly        DIPLOMA         Ildikó          ÉRETTSÉGI 

... akkor az alábbi párok különböznének: 

János-István János-Károly János-Ildikó István-Ildikó Károly-Ildikó 

Tehát 5 „különbséget” találunk. Egyszerűbb módszer a különbségek megszámlálására, ha az alábbi módon 

járunk el: 

ÉRETTSÉGI ALATT           1 dolgozó DIPLOMA                            2 dolgozó ÉRETTSÉGI                         1 

dolgozó 
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Különböző párok: ÉRETTSÉGI ALATT-DIPLOMA – 2 pár, ÉRETTSÉGI ALATT-ÉRETTSÉGI – 1 pár, 

DIPLOMA-ÉRETTSÉGI – 2 pár, az összesen 5 pár. 

Ha K kategóriánk van, és fi jelöli az i. kategória gyakoriságát, ezt röviden ezt az alábbi formulával írhatjuk le: 

 

A formulát alkalmazva az önállókra, az alábbi érték adódik a különbségek számára: 

27*32+27*17+32*17=1867 

Míg az alkalmazottakra: 

516*195+516*113+195*113=180963 
 

 
Iskolázottság 

 
Érettségi nélkül Érettségi Diplomás Együtt 

Önálló 27 32 17 76 

Alkalmazott 516 195 113 824 

Hogyan számítjuk ki a lehetséges különbségek maximális számát? 

A maximális különbségek számára az alábbi formula alkalmazható: 

 

ahol K a változó kategóriáinak száma, N pedig a mintaelemszám. 

Esetünkben az önállókra az alábbi érték adódik: 

 

Míg az alkalmazottakra: 

 

A KVI számítása 

= különbségek száma / a lehetséges különbségek maximális száma 

Az önállókra: 1867/1925 = 0,97 

Az alkalmazottakra: 180.963/226.325 = 0,8 

Vagyis a KVI értéke alátámasztja korábbi megfigyelésünket: az alkalmazottakon belül egységesebb az 

iskolázottság, más szóval: az önállókon belül nagyobb az iskolázottság változékonysága. 

FIGYELEM! 

A fentiekben ordinális mérési szintű változóra alkalmaztuk a KVI-t. 

A KVI nem vesz tudomást arról, hogy rendezés van a kategóriák között. Alkalmazása ebből a szempontból 

információvesztéssel jár. 

Megjegyzés: 

A KVI képletében szereplő fi gyakoriságok helyett százalékos arányt is használhatunk, ugyanazt az értéket 

kapjuk. Pl. a fenti esetben az önállókra: KVI = (35,5*42,1+35,5*22,4+42,1*22,4)/((3*2/2)*(100/3)2) = 0,97 

Példa 
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Rassz/Etnikum szerinti eloszlás az USA 8 államában. (kategóriák: fehér / fekete / ázsiai / spanyolajkú / amerikai 

bennszülött). Interpretáljuk az adatokat! 

Tagállam            KVI Új Mexikó           0,7 Kalifornia            0,69 New York            0,58 Florida                0,52 

Alaszka               0,48 Washington         0,29 Maine                  0,06 Vermont              0,04 

Terjedelem 

(Range) 

Intervallum-arányskála esetében használatos. 

Definíciója: a maximális és a minimális érték különbsége, vagyis az értékkészlet terjedelme. 

Példa. 

A 2006-os ISSP magyar adatain korábban már láttuk az átlagjövedelmet pártszimpátia szerinti csoportokon 

belül. Már ott említettük, hogy pl. az MDF-szavazók magas átlagjövedelme nem feltétlenül jelenti azt, hogy 

minden MDF szavazó jövedelme magas. A kérdés megvizsgálásához szükségünk lenne a szóródás valamely 

mértékére; válasszuk ehhez most a terjedelmet! 
 

Pártszimpátia Átlag Minimum Maximum Terjedelem 

MDF 224.050,00 43.000 500.000 457.000 

SZDSZ 133.392,86 24.000 500.000 476.000 

FKGP 57.166,67 40.000 70.000 30.000 

MSZP 123.963,76 10.000 500.000 490.000 

FIDESZ 125.898,94 15.000 500.000 485.000 

Munkáspárt 75.400,00 37.400 125.000 87.600 

MIÉP 165.433,50 23.000 500.000 477.000 

Egyéb 159.100,00 54.000 500.000 446.000 

Bizonytalan 148.636,12 2.000 500.000 498.000 

Együtt 134.243,96 2.000 500.000 498.000 

Ellenőrizzük le a minimum és maximum alapján a terjedelmek számítását! 

Interpretáljuk a terjedelem értékeit! Nézzük meg az MDF esetét! Melyik párt esetén leghomogénebb a 

jövedelem? 

Miért nem használhatjuk a terjedelmet nominális vagy ordinális mérési szint esetén? 

Interkvartilis terjedelem 

A terjedelem igen könnyen számolható 

de 

csak a két szélső értéket veszi figyelembe, ezért érzékeny a kiugró értékekre. 

Ezért vezetjük be az interkvartilis terjedelmet: 
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Definíciója: a 75-ös és a 25-ös percentilis (vagyis a két szélső kvartilis) különbsége. Intervallum-arányskála 

esetén használható (ordinális szint esetéről később). 

A fenti példára visszatérve: 
 

Pártszimpátia 1. kvartilis 3. kvartilis Interkvartilis 

terjedelem 
Terjedelem 

MDF 74250 500000 425.750 457.000 

SZDSZ 50750 112500 61.750 476.000 

FKGP 47500 68500 21.000 30.000 

MSZP 53000 95000 42.000 490.000 

FIDESZ 44500 90000 45.500 485.000 

Munkáspárt 49100 113750 64.650 87.600 

MIÉP 32851 396250 363.399 477.000 

Egyéb 56500 218750 162.250 446.000 

Bizonytalan 46000 110000 64.000 498.000 

Együtt 49.250 100.000 50.750 498.000 

Ellenőrizze a kvartilisek segítségével az interkvartilis terjedelem számítását! Interpretálja az értékeket! A 

terjedelemmel mérve a bizonytalanokon belüli változékonyság volt a legmagasabb, most megváltozott-e ez? 

Hogyan interpretálható ez a változás? 

Példa 

Terjedelem vagy interkvartilis terjedelem? Gyermekek száma anyák két különböző csoportjában. 

 

3. Doboz ábra (box-plot) 

A terjedelem, az interkvartilis terjedelem, a medián, a legkisebb és a legnagyobb érték ábrázolására szolgáló 

grafikus eszköz. Az interkvartilis terjedelmet egy dobozzal szemlélteti, ebben van behúzva a medián, a 
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legnagyobb és legkisebb értékek pedig egy-egy talppal vannak ábrázolva. A doboz elhelyezkedése a teljes 

talphoz viszonyítva, illetve a medián helyzete a dobozon belül információt ad az eloszlásról. 

 

Interpretálja az alábbi ábrákat! 

Dobozábra a centrális tendencia különbségének kimutatására 

 

Dobozábra a szóródás különbségének kimutatására 
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Dobozábra a szimmetriától való eltérés kimutatására 

 

Dobozábra a szélső értékek kimutatására 

 

Megjegyzés: 
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A box-plotnak több verziója létezik. Pl. az SPSS-ben implementált változat a mediánt, az interkvartilis 

terjedelmet ábrázolja, de a terjedelmet nem, ehelyett megad bizonyos feltételeknek megfelelő kiugró értékeket 

(outliers, extremes). 

A variancia és a szórás 

Ezek a mutatók is csak magas mérési szintű változók esetén használhatók. A fenti három mutatóval szemben 

ezek számolásakor az eloszlás összes értékét figyelembe vesszük, vagyis ezek a teljes változékonyságot, nem 

csak a „szélsők” közötti távolságot mérik. A variancia és a szórás a legelterjedtebb szóródás-mutatók, minden 

szoftver, még a zsebszámológépek többsége is képes megadni az értéküket. 

Azt mérik, hogy átlagosan mennyire térnek el az eloszlás értékei az átlagtól. Tehát az átlagot használjuk 

centrális tendencia mutatóként, mert az is az eloszlás összes értékére érzékeny. (Hátránya, miszerint érzékeny 

egy-egy kiugró értékre, azáltal lényegében kiküszöbölődik, hogy átlagos eltérést számolunk. Nagyon ferde 

eloszlás esetén 

mégsem ajánlott, erről lásd a Hogyan válasszuk meg a megfelelő szóródás-mutatót? c. fejezetet) A mutatók 0 

értéke mellett nincsen szóródása a változónak (azaz minden értéke azonos). A mutatóknak csak pozitív értéke 

lehet; nagyobb érték nagyobb szóródást jelez. 

A variancia és a szórás egymásból számolhatók. Míg a variancia az átlagtól vett négyzetes eltérések átlagát adja, 

addig a szórás ennek négyzetgyökét: 

Variancia: 

 

ahol Y a változót jelöli, n a mintanagyság,  az átlag. 

Szórás: 

 

Miért a négyzetes eltéréssel definiáljuk az átlagtól vett eltérést? 

• Ha egyszerűen csak az eltérést vennénk , akkor a negatív ill. pozitív előjelű különbségek kioltanák 

egymást. Pl. a következő egyszerű eloszlás esetén, ahol a mintanagyság három: {1,2,3}, az eltérések összege 

 

lenne, így a variancia is 0 lenne, pedig van szóródása az értékeknek! 

• Vehetnénk az eltérések abszolút értékének összegét is, az ugyanúgy csak pozitív értékeket ad, mint a 

négyzetre emelés. Az abszolút értékkel azonban matematikailag nehezebb bánni, ezért alkalmazzuk a 

négyzetre emelést. Egy másik lényeges különbség a két művelet között az, hogy a négyzetre emelés a nagy 

abszolút eltéréseket még nagyobbá teszi, vagyis a nagy eltéréseket jobban bünteti, mint az abszolút eltérés. Pl. 

a következő 3 elemű minta esetén {1, 3, 8}, az abszolút eltérések összege 

 

• míg a négyzetes eltérések összege 
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Példa a kiszámításukra 

Vegyük az előbbi egyszerű példát, az {1, 3, 8} mintát. A variancia (9+1+16)/3 = 26/3 = 8,7, a szórás ennek 

gyöke, kb. 2,95. 

Kérdés: 

Azt mondtuk, hogy a variancia 0 értéke mellett nincsen szóródása a változónak (azaz minden értéke azonos). 

Melyik szóródási mutatóra igaz még ez a fentiek közül? 

A szórás 

A variancia egyik problémája az, hogy négyzetes eltéréssel definiált, így nem a változó eredeti skáláján van 

kifejezve. Pl. az ISSP 2006-os felmérésében az egyéni havi nettó jövedelmek átlaga 134.244 Ft körül van, míg 

varianciája 26.5 milliárd, ami nehezen interpretálható érték. Ezért gyakran inkább négyzetgyökét, a szórást 

használjuk. Ebben a példánkban a szórás 162.817-nek adódik Azt mondhatjuk, hogy a 134 ezres 

jövedelemátlagtól való (bizonyos értelemben vett) tipikus eltérés 163 ezer forint. Vagyis a jövedelmek 

nagymértékben szóródnak, hiszen maga a szórás értéke nagyobb az átlagnál. 

Igazán a szórás interpretálására két csoport vagy időpont összevetése esetén van lehetőség: 

Példa 

Első fordulós részvételi arány megyék szerint, 1990-ben ill. 2002-ben (forrás: KSH, Társadalmi helyzetkép, 

2002). 

Megye                                 1990                2002 

Budapest                            71,2                  77,5 

Pest                                    63,3                  70,6 

Fejér                                  64,5                  69,6 

Komárom-Esztergom        64,5                  71,0 

Veszprém                          70,9                  72,6 

Gy-M-S                             76,4                  73,9 

Vas                                    76,8                  74,2 

Zala                                   69,3                  70,7 

Baranya                            65,9                  71,8 

Somogy                            62,5                  68,0 

Tolna                                64,0                  68,5 

B-A-Z                               61,0                  68,0 

Heves                               65,3                  70,1 

Nógrád                              62,6                  69,3 

H-B                                   56,3                  66,0 

J-N-Sz                              59,0                  66,7 
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Sz-Sz-B                            53,8                  65,8 

Bács-Kiskun                    60,7                  65,0 

Békés                               54,6                  66,9 

Csongrád                          63,4                  67,3 

Összesen                           65,8                  70,5 

Számítsuk ki a megyei választási részvételi arányok szórását 1990-re, illetve 2002-re! 

A képlet:  

Első lépés: az átlag kiszámítása. Használhatjuk-e az országos részvételi arányt (65,8 ill. 70,5) átlagként? 

Nem. Az az érték nem egyezik meg a tényleges átlaggal. A tényleges átlag 1990-re: 

 

Ugyanez az átlag 2002-re 

 

Behelyettesítve a képletbe, 1990-re a szórás 

 

Míg a szórás 2002-re: 

 

Interpretálja az átlagok és a szórások különbségét! 

2002-re mintegy 5%-kal nőtt az átlagos megyénkénti részvételi arány 1990-hez képest. A 2002-re számolt 

szórás csaknem fele az 1990-esnek, ami azt jelzi, hogy 2002-ben jóval homogénebb volt a megyénkénti 

részvételi arány. 

Megjegyzés 

Némely tankönyvben, így a Frakfort-Nachmias könyvben is a fenti mutatók nevezőjében n-1 szerepel n helyett. 

Megegyezés kérdése, hogy ki melyik definíciót használja. Mi a továbbiakban az utóbbi változatot használjuk 

majd. 

Hogyan válasszuk meg a megfelelő szóródás-mutatót? 

A fentiekben öt különböző szóródási mutatót tárgyaltunk: a KVI-t, a terjedelmet, az interkvartilis terjedelmet, a 

varianciát és a szórást. Mikor melyiket válasszuk? 

Néhány szempont: 
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• magas mérési szintű változó esetén, ha az eloszlás nagyon ferde, az átlag nem reprezentálja megfelelően a 

centrális tendenciát, így (az átlagot felhasználó) variancia vagy a szórás megadása félrevezető lehet, 

• ordinális mérési szintű változó esetén a KVI használata információvesztést eredményez, hiszen nem vesz 

tudomást a kategóriák rendezéséről, 

• ordinális mérési szintű változó esetén az interkvartilis terjedelem használata megkérdőjelezhető, hiszen a két 

kvartilis távolságát, azaz két érték különbségét adja, pedig a különbségképzés ordinális mérési szint mellett 

nem alkalmazható. 

• A kompromisszum az, hogy az interkvartilis terjedelmet mint a rendezett értékek középső 50%-át tartalmazó 

sávot interpretáljuk, és óvatosan használjuk csak két ordinális változó szóródásának összevetésére (csak 

akkor, ha azok hasonló dolgokat mérnek hasonlóan kódolva, pl. véleménykérdések azonos számú, azonosan 

címkézett válaszkategóriával) 

Megjegyzés: ezek tisztán matematikai szempontok, amiket az alkalmazási tradíció nem feltétlenül követ. 

Pl. a jövedelemszórás elterjedt mutató, pedig a jövedelmek általában ferde eloszlást mutatnak. 

 

4. Speciális szóródási mutatók 

Decilis-hányados 

A terjedelemmel összevetve kiegyensúlyozottabb, egy-egy kiugró értékre nem érzékeny index (akárcsak az 

interkvartilis terjedelem). Intervallum-arányskála mérési szint mellett használható. Leggyakrabban jövedelmi 

egyenlőtlenségek mérésére alkalmazzák. 

Definíciója: a 10. decilisbe tartozókra (azaz a 90. percentilis felettiekre) számolt átlagnak és az 1. decilisbe 

tartozókra számolt átlagnak a hányadosa. 

Az interkvartilis terjedelemhez képest inkább koncentrál a magas ill. alacsony értékekre. Ezért jó eszköz pl. az 

ilyen szempontból definiált jövedelmi egyenlőtlenségek (kb.: a társadalom legjobban kereső tizedének és 

legrosszabbul kereső tizedének távolsága) mérésére. 

Példa a kiszámítására 

Vegyük az alábbi, 30 elemű fiktív mintát, jövedelem szerint rendezve: 
 

1. 42.720 

2. 43.866 
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3. 45.821 

4. 49.418 

5. 49.781 

6. 50.975 

7. 53.739 

8. 57.693 

9. 69.131 

10. 89.341 

11. 111.940 

12. 137.045 

13. 150.307 

14. 156.443 

15. 156.498 

16. 208.115 

17. 227.996 

18. 235.034 

19. 249.609 

20. 262.369 

21. 300.046 

22. 328.424 

23. 348.137 

24. 351.597 

25. 362.036 

26. 368.305 

27. 372.850 

28. 447.664 

29. 449.088 
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30. 484.355 

Az alsó decilisre számolt átlag (42.720+43.866+45.821)/3=44.802, míg a felső decilisre számolt átlag 

(447.664+449.088+484.355)/3=460.369. Tehát a decilis-hányados 460.369/44.802=10,3. 

Példa 

Több kutatás alátámasztja (pl. Kolosi: A terhes babapiskóta), hogy Magyarországon a rendszerváltást követő 

években, körülbelül 1995-ig a jövedelmi egyenlőtlenség folyamatos növekedése figyelhető meg. Az alábbi 

adatok is ezt támasztják alá (forrás: KSH, Társadalmi helyzetkép, 2002). 

 

Interpretálja az ábrát! 

5. Gini együttható, Lorenz-görbe 

A Gini együtthatóként ismert szóródás-mutatót leggyakrabban jövedelmi vagy más típusú egyenlőtlenség 

mérésére használják, főként közgazdasági területeken (pl. gazdaságszociológia, egészség-közgazdaságtan). Az 

index az eloszlás teljes terjedelmét figyelembe veszi – szemben a percentilis-típusú indexekkel (mint az 

interkvartilis terjedelem vagy a decilis-hányados). 

Az Idősor ábra c. részben már szerepelt, hogy a Gini értékkészlete a [0;1] intervallum. 0 az értéke, ha a 

populáció minden tagja azonos jövedelemmel rendelkezik, tehát tökéletes az egyenlőség. Értéke 1, ha minden 

jövedelem egyetlen személy kezében összpontosul, azaz ha teljes egyenlőtlenség áll fenn. A 0,4 körüli Ginit már 

viszonylag jelentős egyenlőtlenségként interpretálhatjuk. 

A Gini-index szemléletesen interpretálható a Lorenz-görbe segítségével, ugyanakkor a görbe maga is az 

egyenlőtlenség leírásának – a Gini-nél komplexebb – eszköze. A görbe az alacsonyabb jövedelmek irányából 

kumulált népesség és az általuk birtokolt jövedelmi hányad kapcsolatát mutatja: 
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A fenti ábrán látható Lorenz-görbe szerint a lakosság alacsonyabb jövedelmű 60%-a a populációs 

összjövedelemnek csupán a 40%-át birtokolja. 

Tökéletes egyenlőség esetén a görbe 450-os dőlésszögű egyenesként jelenne meg. 

A Gini index az aktuális görbe és a tökéletes egyenlőség esetén megfigyelhető görbe által bezárt terület 

nagyságának kétszereseként számolható. 

(Az adatok forrása az Országos Lakossági Egészségfelmérés 2000 (OLEF2000). A jövedelmet az egy főre jutó 

havi nettó háztartási jövedelemmel definiáltuk.). 

Esettanulmány – Jövedelmi egyenlőtlenségek Magyarországon 

Az országos szinten jelentkező jövedelmi egyenlőtlenségeket szemlélteti a fenti ábra Lorenz-görbéje. A 

görbéből számolt GINI értéke országos szinten 0,31. Összevetésképpen: a 90-es években Latin-Amerikában volt 

a Gini értéke a legmagasabb (0,5 körüli átlaggal), az iparosodott nyugati államokban 0,35 körül mozgott, míg a 

legalacsonyabb a kelet-európai államokban volt 0,25 körüli átlagos értékkel. 

A jövedelmi egyenlőtlenségek mértékét nagyban befolyásolják olyan, a jövedelmek meghatározásában szerepet 

játszó tényezők, mint az életkor, az iskolai végzettség vagy a foglalkozás. 

Az alábbi ábrán látható, hogy a GINI-vel mért egyenlőtlenség iskolázottsági csoportonként igen különböző 

mértékben jelenik meg, leghangsúlyosabb a diplomások, legkisebb az alapfokú végzettséggel bírók között. 

A foglalkozási kategóriákat tekintve a segéd- és betanított munkások között a legkisebb, és a foglalkozások 

presztízssorrendjét követve fokozatosan nő. 

A legnagyobb különbség az életkori bontásban jelenik meg. A különbség érzékeltetése végett: az idősekre 

érvényes 0,18-as GINI kisebb, mint valaha az utóbbi 40 évben országos szinten volt, míg a fiatalok 0,36-os 

együtthatója a nyugat-európai államokra jellemző. 

(Az adatok forrása itt is az Országos Lakossági Egészségfelmérés 2000 (OLEF2000). A jövedelmet az egy főre 

jutó havi nettó háztartási jövedelemmel definiáltuk.). 
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7. fejezet - VII. előadás 

Tematika 

Bevezetés 

Kereszttábla 

Független és függő változó 

A kapcsolat (összefüggés) megléte 

A kapcsolat (összefüggés) erőssége 

A kapcsolat (összefüggés) iránya 

Kontrollálás: további változó bevonása 

A „látszólagos” kapcsolat 

A „közbejövő” kapcsolat 

A hatásmódosítás 

A kontrollálás korlátai 

1. Bevezetés 

Két változó közötti kapcsolat vagy asszociáció mérése: az eddigiek során egyetlen változó (társadalmi jelenség) 

tulajdonságának lehetséges leírását vizsgáltuk. A következőkben két (vagy több) váltózó, társadalmi jelenség 

összefüggésének lehetséges leírását tekintjük át. 

Ezek a módszerek adnak lehetőséget arra, hogy egyes társadalmi jelenségek okait megfejtsük vagy legalább is 

hipotézist alkossunk arról, hogy melyek lehetnek a háttérben álló okok (ahogy azt korábban már láttuk, az ok-

okozati kapcsolat kérdését azonban óvatosan kell kezeljük). 

Kérdésfeltevések: 

Van-e kapcsolat a két változó között? 

Milyen erős ez a kapcsolat? 

Milyen irányú ez a kapcsolat? 

Amit meg kell tanuljunk különféle mérési szintű változók esetén: 

Hogyan lehet a kapcsolatot ábrázolni? 

Hogyan lehet a kapcsolatot egyszerű mérőszámmal bemutatni? 

2. Kereszttábla (kontingenciatábla) 

Kereszttábla: két nominális vagy ordinális változó együttes eloszlásának ábrázolása egy közös táblában 

Együttes eloszlás: ismert mindkét változó eloszlása a MÁSIK VÁLTOZÓ KATEGÓRIÁIN BELÜL IS. 

A két változó kategóriái kereszt-kombinációinak is ismert az eloszlása (ismerjük nem csak X=x1 és Y=y1 

gyakoriságát, de (X=x1 ÉS Y=y1) gyakoriságát is). 

Pl. a legjobb barátságok eredetének százalékos megoszlása településtípusonként (forrás: Társadalmi helyzetkép 

2002, KSH) 
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táblázat 1 
 

A legjobb 

barátság eredete 
Településtípus Összesen 

Főváros Megye-székhely Egyéb város Község   

Gyermekkor 22,2 20,0 22,2 29,5 24,2 

Iskola 33,6 24,9 22,9 18,4 24,0 

Munkahely 21,1 24,7 23,5 16,9 21,1 

Rokonság 5,7 5,3 6,7 8,1 6,7 

Szomszédság 8,7 13,1 13,5 15,3 13,0 

Egyéb 8,6 11,9 11,2 11,8/ 11,0 

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 

Milyen mérési szintűek a változók? 

Milyen százalékolást alkalmaztunk az adatok bemutatására? 

A fenti kereszttáblában: 

a legjobb barátság eredete változó nominális mérési szintű, mivel értékei nem rendezhetők sorba 

a településtípus változó ordinális mérési szintű, mivel értékei – a települési hierarchia szerint – sorba 

rendezhetők, de az értékek távolsága nem adható meg 

A kereszttáblában oszlopszázalékolást alkalmaztunk, mivel az oszlopváltozó (településtípus) egyes értékein 

belül láthatjuk a sorváltozó (legjobb barátság eredete) eloszlását 

Ha a mérési szintet nem tudta jól megállapítani érdemes átnézned a II. Előadás Mérési szintek című fejezetét, 

mert erre az ismeretre alapulnak a következő fejezetek! 

Ha sor- oszlop- és cellaszázalékolás közötti különbségre nem emlékszel, nézze meg a II. Előadás: Csoportok 

összevetése: sorszázalék, oszlopszázalék, cellaszázalék című fejezetet. 

3. Független és függő változók 

A változók függő és független szerepéről már korábban beszéltünk: lásd II. Előadás Függő és független változó. 

Ha nem emlékszik rá, most érdemes átnézned, mert a változók összefüggésének vizsgálatához ezzel tisztában 

kell lennie! 

A fenti példánál maradva 

hipotézisünk szerint a barátság eredete településtípusonként változik, vagyis 

a településtípus hipotézisünk szerint hatással van a barátságok eredetére, akkor 

a barátság eredete a függő változó, és 

a településtípus a független. 

4. Kereszttábla: elnevezések 
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Sorváltozó: barátság eredete 

Oszlopváltozó: település-típus 

Cella: egy oszlop és egy sor metszéspontja 

Marginális: az oszlop- vagy a sorváltozó eloszlása bontás nélkül (azaz a másik változó ismerete nélkül), pl. fent 

az utolsó oszlop a sormarginális (ez lényegében megfelel a sorváltozó gyakorisági eloszlásának, illetve 

százalékos megoszlásának) 

Akkor tudjuk a legkönnyebben értelmezni az összefüggést, ha a független változó szerint százalékolunk 

A fenti táblában az oszlopszázalékolás volt kézenfekvő, hiszen az oszlopváltozó adta a független változót. 

Ha nem egyértelmű a szereposztás, azaz ha az adatok mindkét módon (a sorváltozó a függő vagy az 

oszlopváltozó a függő) értelmezhetők, akkor a sor- és az oszlop-százalékok is megadhatók egyszerre. 

Fiktív példa: anyagi helyzet és mentális problémák kapcsolata: 

A kapcsolat iránya nem egyértelmű (miért?) 

Interpretáljuk az alábbi táblázatokat! Melyik táblázat esetén melyik változót feltételeztük függetlennek? 

Tudunk kitalálni olyan magyarázatot, amellyel indokolható, hogy miért éppen az adott változó a független (azaz 

miért gondoljuk, hogy az adott válotozó befolyásolja a másikat és nem fordítva)? 

Oszlopszázalék: 

táblázat 2 
 

Mentális egészség-

probléma megléte 
Anyagi helyzet 

 
Inkább rosszabb Inkább jobb Összesen 

Igen 46% 43% 44% 

Nem 54% 57% 56% 

Összesen 100% 100% 100% 

Sorszázalék: 

táblázat 3 
 

Mentális egészség-

probléma megléte 
Anyagi helyzet 

 
Inkább rosszabb Inkább jobb Összesen 

Igen 44% 56% 100% 

Nem 42% 58% 100% 

Összesen 43% 57% 100% 

5. A kapcsolat megléte 
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Akkor és csak akkor van kapcsolat a két változó között, ha a függő változó eloszlása más és más a független 

változó különböző kategóriáin belül vizsgálva. 

Példa: a legutóbbi táblázat szerint az anyagi helyzet eloszlása különbözik a mentális probléma megléte ill. 

hiánya esetén, tehát van kapcsolat a két változó között. 

A következő táblázat olyan eloszlást mutat be, ahol nincs kapcsolat a két változó között: 
 

Mentális egészség-

probléma megléte 
Anyagi helyzet 

 
Inkább rosszabb Inkább jobb Összesen 

Igen 43% 57% 100% 

Nem 43% 57% 100% 

Összesen 43% 57% 100% 

Megjegyzés: a kapcsolat meglétének fenti definíciója nem függ a függő/független szereposztástól: ha az egyik 

szereposztás szerint van kapcsolat, akkor a másik szerint is. 

6. A kapcsolat erőssége 

Példaként egy egyszerű (és durva) módszer: 

1. 2*2-es táblázat (nagyobb táblázatra több cella-párt is össze kell vetni). 

2. A függő változó egyes kategóriáinak százalékos arányának változását méri, miközben a független változót 

variáljuk. 

3. A legutóbbi kereszttábla szerint pl. az anyagi helyzet mindhárom kategóriájára 0% a különbség ha a mentális 

probléma megléte = Igen sorból áttérünk a mentális probléma megléte = Nem sorba. 

4. tehát a kapcsolat erőssége itt 0. 

Az elsőként bemutatott megoszlás esetén 2% különbség volt: ez egy gyenge kapcsolat. 

A következő tábla az elképzelhető maximális különbséget, 100 százalékpontot mutat: 
 

Mentális egészség-

probléma megléte 
Anyagi helyzet 

 
Inkább rosszabb Inkább jobb Összesen 

Igen 100% 0% 100% 

Nem 0% 100% 100% 

Összesen 43% 57% 100% 

7. A kapcsolat iránya 

Figyelem! A kapcsolat irányát csak akkor határozhatjuk meg, ha mindkét változó legalább ordinális mérési 

szintű (vagy magasabb). 
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Pozitív irányú kapcsolat: a két változó értékei „azonos irányban változnak”, az egyik magasabb értékei a 

másik magasabb értékeivel járnak együtt. 

Negatív irányú kapcsolat: a két változó értékei „ellentétes irányban változnak”, az egyik magasabb értékei a 

másik alacsonyabb értékeivel járnak együtt. 

Pl.: a barátok számának megoszlása korcsoportok szerint (forrás: Társadalmi helyzetkép, 2002, KSH) 
 

Korcsoport A barátok száma 

1-2 3-4 4-nél több Összesen 

15-29 45,9% 28,6% 25,5% 100% 

30-39 57,0% 25,6% 17,4% 100% 

40-49 61,0% 25,9% 13,1% 100% 

50-59 58,5% 26,2% 15,3% 100% 

60-75 62,0% 24,6% 13,4% 100% 

Interpretáljuk a táblát! Milyen a kapcsolat iránya? 

A kapcsolat iránya negatív: a magasabb életkor általában a barátok alacsonyabb számával jár együtt. 

Megjegyzés (jegyezd meg, fontos!): 

• Nem feltétlenül igaz: „az életkor előrehaladtával csökken a barátok száma”. 

• Lehet, hogy az idősebbeknek fiatal korukban sem volt több barátja: a jelenleg megfigyelt különbség inkább az 

időben változó kulturális-szociális környezetre vezethető vissza (pl. a mai fiatalok között kevésbé formális 

kapcsolatok működnek, könnyebb az utcán ismerkedni, mint régen stb). 

• Ez utóbbi neve: kohorsz hatás 

• Elkülönítés: megismételt vagy panelvizsgálattal 

Példa (forrás: Társadalmi helyzetkép 2002, KSH) 
 

iskolai végzettség A barátok száma 

1-2 3-4 4-nél több Összesen 

Kevesebb, mint 8 ált. 69,5 21,0 9,5 100% 

8 ált. 57,9 25,4 16,7 100% 

Szakmunkásképző 56,9 27,3 15,8 100% 

Középiskola 52,5 26,7 20,8 100% 

Felsőfokú 47,0 28,3 24,7 100% 

Interpretáljuk a táblát! Melyik lehet a függő és melyik a független változó? Milyen a kapcsolat iránya? 
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A független változó az iskolai végzettség, mivel az időben előbb veszi fel az értékét, mint a jelenlegi barátok 

száma. 

A kapcsolat iránya pozitív: a magasabb iskolai végzettség a barátok magasabb számával jár együtt (ezt jól lehet 

követni, ha összehasonlítjuk a barátok számának eloszlását az egyes iskolai végzettségek esetén). 

8. Kontrollálás: további változó bevonása 

Kontrollálás: célja a kétváltozós kapcsolat pontosabb felderítése. További változó(k), ún. kontroll-változó 

bevonásával jár. 

(Megjegyzés: ez a témakör Lazarsfeld-paradigma néven is ismert.) 

Emlékeztetőül: 

Az első órán tárgyalt Simpson-paradoxonnál láttuk, hogy a „Vállalat” és a „Felvett dolgozók száma nemzetiség 

szerint” változók közötti kapcsolat megváltozott az Iskolázottság, mint kontroll-változó bevonásával. 

Szintén az első órán láttuk (Ok-okozat vagy együttjárás? címszó alatt), hogy az Orvoshoz fordulás gyakorisága 

és a Dohányzási szokás változók közötti kapcsolat vélhetően gyengülne vagy eltűnne, ha a nemet, mint 

kontrollváltozót is bevonnánk az elemzésbe. 

A kontrollálás célja a harmadik változónak az oksági kapcsolatban elfoglalt helye szerint lehet: 

A „látszólagos kapcsolat” megmagyarázása (lásd orvoshoz járás / dohányzás példát) 

A közbejövő kapcsolat megtalálása 

A hatásmódosítás felfedése 

Egyéb (most nem tárgyaljuk) 

9. A „látszólagos” kapcsolat 

A látszólagos kapcsolatra példa a korábban leírt dohányzás / orvos-látogatás / nem változók összefüggése: 

A nem bevonása előtti feltételezésünk: a dohányzás (független változó) befolyásolja az orvos látogatását (függő 

változó) 

Hipotetikus magyarázat: a dohányosok, mivel tudják, hogy ártalmas dolgot cselekszenek, kényelmetlenül érzik 

magukat orvosuk előtt. 

A dohányzás és az orvos-látogatás látszólagos összefüggését az okozta, hogy mindkettő erős kapcsolatban van a 

nemmel. 

A 3 változó kapcsolata tehát: 

 

A kontrollálás folyamata egy másik példán, konkrét számokkal: 
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1. Úgy tűnik, azokon a tűzoltóállomásokon, ahol több tűzoltó van, nagyobb kár keletkezik azoknál a tüzeknél, 

amikhez az állomást riasztják. Minél több a tűzoltó, annál kevésbé hatékony az oltás? A kapcsolat erőssége pl. a 

kis értékű kár százalékos különbségével mérve 70%-30%=40% 
 

Az állomás tűzeseteinek kára Az állomáson dolgozó tűzoltók száma 

Alacsony Magas 

Kis értékű kár 70% 30% 

Magas értékű kár 30% 70% 

Összesen 100% 100% 

2. Kontrollálva a tűz nagyságára: mind a kis tüzeknél, mind a nagy tüzeknél a több dolgozó munkája mellett 

történt kisebb kár. A parciális (a harmadik változó egyes kategóriáin belül készített) táblázatok: 

KIS TÜZEK: A parciális (a harmadik változó adott kategóriáján belül mért) kapcsolat iránya megfordult az 

eredetihez képest. Erőssége csökkent: 100%-88%=12% 
 

Az állomás tűzeseteinek kára Az állomáson dolgozó tűzoltók száma 

Alacsony Magas 

Kis értékű kár 88% 100% 

Magas értékű kár 12% 0% 

Összesen 100% 100% 

NAGY TÜZEK: A parciális kapcsolat iránya megfordult az eredetihez képest. Erőssége csökkent: 12%-

0%=12% 
 

Az állomás tűzeseteinek kára Az állomáson dolgozó tűzoltók száma 

Alacsony Magas 

Kis értékű kár 0% 12% 

Magas értékű kár 100% 88% 

Összesen 100% 100% 

A kapcsolat modellje: 
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10. A „közbejövő” kapcsolat 

Az alábbi táblázat alátámasztaná azt a hipotézist, hogy a vallásosság KÖZVETLENÜL MEGHATÁROZZA az 

abortusszal kapcsolatos attitűdöt (GSS 1988-1991): 
 

Támogatja-e az abortuszt? Vallás 

Katolikus Protestáns 

Igen 34% 45% 

Nem 66% 55% 

Összesen 100% 100% 

Egy másik hipotézis szerint: 

• a vallásosság inkább az ideálisnak tartott családnagysággal kapcsolatos elképzelésekre hat – ezek az 

elképzelések határozzák meg az abortusszal kapcsolatos attitűdöt 

• azaz a vágyott családnagyság, mint kontroll-változó az oksági kapcsolatban KÖZBEJÖVŐ VÁLTOZÓként 

van jelen, és a vallás csak KÖZVETVE hat az abortusszal kapcsolatos attitűdre. 

A hipotézist a kontroll-változó bevonása alátámasztja. Ez 3 táblázat vizsgálatából látszik (FIGYELEM! MIND 

A HÁROM TÁBLÁZAT VIZSGÁLATA, ÉS MIND A HÁROM FÉLKÖVÉRREL SZEDETT KAPCSOLAT 

ALÁTÁMASZTÁSA SZÜKSÉGES A KÖZBEJÖVŐ KAPCSOLAT IGAZOLÁSÁHOZ!): 

A vallás kapcsolatban van a preferált családnagysággal (vallás - családnagyság kapcsolat alátámasztása): 
 

Preferált családnagyság Vallás 

Katolikus Protestáns 

Nagy 52% 27% 

Kicsi 48% 73% 

Összesen 100% 100% 

A preferált családnagyság kapcsolatban van az abortusz-attitűddel (családnagyság - abortusz-attitűd 

kapcsolat alátámasztása): 
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Támogatja-e az abortuszt? preferált családnagyság 

Nagy Kicsi 

Igen 25% 50% 

Nem 75% 50% 

Összesen 100% 100% 

A közbejövő változó adott kategóriáin belül nincs (vagy nagyon gyenge a) kapcsolat a vallásosság és az 

abortusz-attitűd között (annak alátámasztása, hogy nincsen közvetlen vallás - abortusz-attitűd kapcsolat). 
 

Preferált család-nagyság: 

kicsi 

Támogatja-e az abortuszt? Vallás 

Katolikus Protestáns 

Igen 46% 52% 

Nem 54% 48% 

Összesen 100% 100% 

nagy 

Támogatja-e az abortuszt? Vallás 

Katolikus Protestáns 

Igen 24% 28% 

Nem 76% 72% 

Összesen 100% 100% 

FIGYELEM! Nem hagyható el az utóbbi táblázat vizsgálata sem. Ezzel támasztjuk alá azt, hogy a vallásosság 

CSAK A KÖZBEJÖVŐ VÁLTOZÓN KERESZTÜL hat az abortusz-attitűdre. 

Az oksági kapcsolat modellje: 

 

A végső konklúzió: „A katolikusok kevésbé támogatják az abortuszt, mint a protestánsok, mivel ők a 

nagyobb családnagyságot tartják ideálisnak”. 

11. A hatásmódosítás 

A modellünk szerint a függő és a független változó között fennálló kapcsolat erőssége változik egy, az okozati 

kapcsolatot módosító harmadik tényező hatására: 
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Egészségfelmérések (pl. Országos Lakossági Egészségfelmérés 2000.) szerint valóban alátámasztható ez a 

modell. Az alábbi (fiktív) számok jól szemléltetik ezt az esetet. 

1. A férfiak között több a mérsékelt ill. nagyivó. (kapcsolat erőssége 98-37=61%) 
 

Alkohol-fogyasztás Férfi Nő 

Absztinens/Alkalmi ivó 37% 98% 

Mérsékelt/Nagyivó 63% 2% 

Összesen 100% 100% 

2. A kapcsolat iránya azonos, de erőssége gyengébb a magas iskolázottságúak között (kapcsolat erőssége 

diploma nélküliek között 96-29=67%, diplomások között 100-46=54%). 
 

Diploma nélküliek Diplomások 

Alkohol-

fogyasztás 
Férfi Nő Alkohol-

fogyasztás 
Férfi Nő 

Absztinens/Alka

lmi ivó 
29% 96% Absztinens/Alka

lmi ivó 
46% 100% 

Mérsékelt/Nagyi

vó 
71% 4% Mérsékelt/Nagyi

vó 
54% 0% 

Összesen 100% 100% Összesen 100% 100% 

12. A kontrollálás korlátai 

Triviális tény: a társadalmi valóság nagyon bonyolult rendszer. 

A kontrollálás segít tisztábban látni az összetett kapcsolatokat (összefüggéseket) 

Milyen változót válasszunk a kontrollálásra? (erről a problémáról az Ok-okozat vagy együttjárás? című részben 

már volt szó.) 

Meghatározó a vizsgálat mögött álló elmélet, a statisztikai eljárások önmagukban nem segítenek. 

Elmélet nélkül a táblázat szétbontogatása (új változók bevonása) nem egyéb, mint vak tapogatózás a sötétben. 
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A statisztikai elemzésnek megvannak a maga korlátai, nem ad biztonsággal választ minden kérdésünkre! 
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8. fejezet - VIII. előadás 

Tematika 

Bevezetés 

Hibavalószínűség aránylagos csökkenésének elve (PRE, proportional reduction of error) 

Lambda és tulajdonságai 

Nominális változók egyéb asszociációs mérőszámai 

Ordinális változók asszociációs mérőszámai 

Összefoglalás 

1. Bevezetés 

Az előző fejezetben a változók közötti összefüggéseket kereszttábla és százalékolás segítségével vizsgáltuk. 

Ebben a fejezetben a változók összefüggését mérőszámok segítségével fogjuk leírni. Látni fogjuk, hogy ezeknek 

a mérőszámoknak az interpretációja egyszerűbb, de néha félrevezetőek (körülbelül olyan módon, mint a 

centrális tendecia és a szóródás mutatói félrevezetőek lehetnek a gyakorisági eloszlással összevetve). 

A különböző mérési szintű változókra különböző mérőszámokat használunk, de (akárcsak a centrális 

tendenciánál és a szóródásnál) többféle mérőszám is használható egy-egy mérési szint esetén. 

Ebben a fejezetben nominális/nominális, illetve ordinális/ordinális kapcsolatok mérőszámait ismerhetjük meg. 

2. Hibavalószínűség aránylagos csökkenésének elve 
(PRE, proportional reduction of error) 
 

Mentális egészség-

probléma megléte 
Anyagi helyzet 

 
Inkább rosszabb Inkább jobb Összesen 

Igen 390 (97,5 %) 10 (2,5 %) 400 (100 %) 

Nem 40 (6,7 %) 560 (93,3 %) 600 (100 %) 

Összesen 430 (43 %) 570 (57 %) 1000 (100 %) 

Használjuk az elmúlt órán előkerült problémát a mentális egészség és az anyagi helyzet összefüggésével 

kapcsolatban (emlékezzünk rá, hogy a mentális egsézséget tekintjük független változónak, az anyagi helyzetet 

függő változónak). 

Játsszunk el egy képzeletbeli játékot: tippeljük meg a vizsgálatban szereplő emberekről, hogy inkább jobb, vagy 

inkább rosszabb anyagi helyzetűek, de úgy hogy ismerjük az anyagi helyzet szerinti eloszlást (azaz, hogy 57 % 

jobb anyagi helyzetű, 43 % rosszabb). 

Mi lenne a legjobb eljárás (képzelük el, hogy az embereket egyenként kell besorolnunk a lehető legkevesebb 

hibával) ? 

A legjobb eljárás, ha mindenkire azt mondjuk, hogy jobb anyagi helyzetű, így az ezer esetből éppen 430 esetben 

tévedünk. 
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Mentális egészség-

probléma megléte 
Anyagi helyzet 

 
Inkább rosszabb Inkább jobb Összesen 

Igen 390 (97,5 %) 10 (2,5 %) 400 (100 %) 

Nem 40 (6,7 %) 560 (93,3 %) 600 (100 %) 

Összesen 430 (43 %) 570 (57 %) 1000 (100 %) 

Hogyan változik a helyzet, ha ismerjük a fenti táblát és megkérdezhetjük a besorolás előtt, hogy van-e mentális 

egészségproblémája az elénk kerülő embernek? 

Ebben az esetben úgy javíthatunk az előbbi hibaarányon, ha a mentális betegséggel küzdőket rossz anyagi 

helyzetűnek soroljuk be, a mentális problémáktól mentes személyeket pedig jó anyagi helyzetűnek. Ilyen módon 

a hibák számát 50 esetre csökkentettük. 

Az az arány, amellyel a jóslás hibája csökken, jellemzi a két változó kapcsolatának erősségét. Az ilyen elven 

alapuló asszociációs mérőszámokat a hibavalószínűség aránylagos csökkenésének (PRE – Proportional 

Reduction of Error) elvén alapuló mérőszámoknak nevezzük. 

Két nominális változó összefüggésére lambdát ( ) számolunk: 

 

Ahol: 

E1 a független változó figyelembevétele nélkül elkövetett besorolási hibák száma 

E2 a független változó figyelembevétele esetén elkövetett besorolási hibák száma 
 

Mentális egészség-

probléma megléte 
Anyagi helyzet 

 
Inkább rosszabb Inkább jobb Összesen 

Igen 390 (97,5 %) 10 (2,5 %) 400 (100 %) 

Nem 40 (6,7 %) 560 (93,3 %) 600 (100 %) 

Összesen 430 (43 %) 570 (57 %) 1000 (100 %) 

A példában szereplő fenti tábla esetén: 

 

3. Lambda tulajdonságai 

Tegyük fel most az előbbi tábla kapcsán, hogy a függő változó a mentális egészségi probléma megléte, a 

független változó pedig az anyagi helyzet (azt feltételezzük mondjuk, hogy valakinek elmegy az esze a 

gazdagságtól). 

Ebben az esetben a lambdát a következőképpen számítjuk: 
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Tehát lambda értéke függ attól, hogy melyik a függő és melyik a független változó. Az ilyen asszociációs 

mérőszámokat aszimmetrikus mérőszámoknak nevezzük. 

Nézzük meg a fenti tábla két változatát: 
 

Mentális egészség-

probléma megléte 
Anyagi helyzet 

 
Inkább rosszabb Inkább jobb Összesen 

Igen 200 (45,5 %) 240 (54,5 %) 440 (100 %) 

Nem 230 (41,1 %) 330 (58,9 %) 560 (100 %) 

Összesen 430 (43 %) 570 (57 %) 1000 (100 %) 

 

Mentális egészség-

probléma megléte 
Anyagi helyzet 

 
Inkább rosszabb Inkább jobb Összesen 

Igen 189 (43 %) 251 (57 %) 440 (100 %) 

Nem 241 (43 %) 319 (57 %) 560 (100 %) 

Összesen 430 (43 %) 570 (57 %) 1000 (100 %) 

Míg a korábbi táblán (az elmúlt fejezetben leírtak alapján) látunk összefüggést, a későbbi tábla szerint a két 

változó teljesen független. 

Számoljuk ki a lambdákat! 

A független változó ismerete nélkül a besorolási hiba nagysága ismét 430 eset. A független változó 

figyelembevételével azonban egyik esetben sem csökken az elkövetett  hibák száma. 

E1= E2=430 

 

Belátható, hogy a két változó függetlensége esetén minden esetben 0 lesz lambda értéke, viszont 0 érték esetén 

nem biztos, hogy a két vizsgált változó független. 

Megjegyzés: Ne használjuk, ha kevesebb, mint 5 % különbség van a független változó egyes értékei szerinti 

eloszlások között! 

Összefoglalva: a  tulajdonságai 

- aszimmetrikus: a függő és független szerep felcserélése esetén a mérőszám értéke különbözhet 

- értéke: 0-1 

- függetlenség esetén értéke mindig 0 

- a függetlenségre nem érzékeny: a függetlenségtől kissé eltérő, gyenge kapcsolatok esetén is lehet 0 az értéke 
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4. Nominális változók egyéb asszociációs 
mérőszámai 

Két nominális változó összefüggésének meghatározására más mérőszámok is felhasználhatók. Ezekről itt csak 

röviden emlékezünk meg, más tankönyvekben részletesebben olvashatsz róluk. Ilyen mérőszám az 

esélyhányados és a Rogoff hányados. 

Jelölés 

Képzeljünk el két kétértékű nominális változót! 

Nem: férfi/nő 

Magasság: magasabb, mint 180 cm / alacsonyabb, mint 180 cm 
 

 
magas alacsony sorösszeg 

nő f11 f12 f1+ 

férfi f21 f22 f2+ 

oszlopösszeg f+1 f+2 f++ 

tehát pl.: 

f11        magas nők száma 

f+1        magasak száma 

f++        az összes megfigyelésünk száma 

A fenti jelölést használva a Rogoff hányados: 

 

Értelmezés: a képlet második tagja az f11 cellába eső esetek száma az adott marginális eloszlás (a változók 

külön-külön vett eloszlása) mellett, ha a két változó független. Azaz a függetlenséghez képest milyen arányú az 

eltérés. 

Tulajdonságai: 

- szimmetrikus 

- minimális és maximális értéke a marginális eloszlástól függ (: variációsan nem független) 

- függetlenség esetén mindig 1, más esetben soha 

- a marginálisok ismeretében egyszerűen helyreállítható a tábla 

Nem: férfi/nő 

Magasság: magasabb, mint 180 cm / alacsonyabb, mint 180 cm 
 

 
magas alacsony sorösszeg 

nő f11 f12 f1+ 
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férfi f21 f22 f2+ 

oszlopösszeg f+1 f+2 f++ 

tehát pl.: 

f11        magas nők száma 

f+1        magasak száma 

f++        az összes megfigyelésünk száma 

A fenti jelöléssel az esélyhányados ( ): 

 

Értelmezés: Két gyakoriság (vagy valószínűség) hányadosát esélynek nevezzük. A kifejezés értelmezéséhez 

gondoljunk például a fogadási irodákra: mekkora az esélye annak, hogy a harmadik futamban a Szélhámos nevű 

ló győz? 1:3, azaz egy a háromhoz, vagyis 4 esetből egyszer. Ekkor az esély 1/3. Két esély viszonyszáma az 

esélyhányados, azaz mennyivel nagyobb az egyik esemény esélye a másikhoz viszonyítva. 

Tulajdonságai: 

- szimmetrikus 

- minimális értéke: 0 

- maximális értéke: +  

- függetlenség esetén és csak akkor értéke: 1 

- logaritmusát véve az azonos abszolútértékűek azonos „erősségű” összefüggést jelölnek 

- a marginálisok és az esélyhányados ismeretében helyreállítható a tábla (bonyolult) 

(- variációsan független: értéke nem függ a marginális eloszlástól) 

Ellenőrző kérdések 

Melyik asszociációs mérőszám mutatja a kapcsolat „irányát” is ? 

Gondoljuk meg, hogy miért nem lehet negatív lambda ! 

Mik az előnyei és hátrányai az egyes mérőszámoknak ? 

Melyik asszociációs mérőszám esetén kell megjelölnünk függő, illetve független változót ? 

Elgondolkodtató 

Miért „baj”, ha nem állítható helyre az eredeti tábla az asszociációs mérőszám és a marginálisok ismeretében? 

Gondoljuk meg, hogy miért nem függ az esélyhányados értéke a  változók külön-külön eloszlásától (azaz a 

marginálisoktól) ! 

Miért függ a Rogoff hányados a marginálisoktól ? 

Milyen esetekben lesz lambda értéke 0 ? 

5. Ordinális változók asszociációs mérőszámai 
 



 VIII. előadás  

 92  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
Milyen közel érzi magához a kontinenst? Összesen 

Nagyon közel Közel Nem nagyon 

közel 

Milyen közel 

érzi magához a 

várost, ahol él? 

Nagyon közel 521 

89,5% 

41 

7,0% 

20 

3,4 % 

582 

100,0 % 

Közel 123 

50,4% 

106 

43,4% 

15 

6,1% 

244 

100,0% 

Nem nagyon 

közel 
100 

63,7% 

36 

22,9% 

21 

13,4% 

157 

100,0% 

 Total 744 

75,7% 

183 

18,6% 

56 

5,7% 

983 

100,0% 

Ismétlő kérdések: 

A százalékolás alapján mit gondolunk független változónak? 

Van-e összefüggés? 

Milyen mérési szintű változókat látunk? 

Hogyan lehetne a PRE elvét érvényesíteni? 

Ezúttal párosával vizsgáljuk az embereket. Próbáljuk megjósolni minden párra, hogy közelebb, vagy kevésbé 

közel érzi magához a kontinenst a pár másik tagjához képest, ha ismerjük, hogy a várost, ahol él közelebb érzi 

magához, mint a pár másik tagja. 

Ismételjük meg az előbbi besorolást úgy, hogy ismerjük, mekkora azoknak a pároknak az aránya, akiknél igaz 

az, hogy amelyikük közelebb érzi magát a városához, az érzi közelebb magát a kontinenshez is, illetve akiknél 

nem igaz ez. Hogyan járnánk el? 

Fejezzük ki a javulást! 

Hány olyan pár található a mintában, akiknél igaz az, hogy amelyikük közelebb érzi magát a városához, az érzi 

közelebb magát a kontinenshez is (azonos sorrendű párok)? 

Hogyan lehet ezt kiszámolni? 

Vegyük sorra a cellákat a jobb alsó sarokból. Minden cellába eső megfigyelésünk számát szorzzuk meg a tőle 

balra és felfelé eső cellákba eső megfigyelések összegével. Ismételjük meg minden lehetséges cellára (a 

következő tábla az első lépést mutatja). 
 

 
Milyen közel érzi magához a kontinenst? Összesen 

Nagyon közel Közel Nem nagyon 

közel 

Milyen közel 

érzi magához a 

Nagyon közel 521 

89,5% 

41 

7,0% 

20 

3,4 % 

582 

100,0 % 
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várost, ahol él? 
Közel 123 

50,4% 

106 

43,4% 

15 

6,1% 

244 

100,0% 

Nem nagyon 

közel 
100 

63,7% 

36 

22,9% 

21 

13,4% 

157 

100,0% 

Total 744 

75,7% 

183 

18,6% 

56 

5,7% 

983 

100,0% 

Ns=21*(521+41+123+106) + 15*(521+41) + 36*(521+123) + 106*521= 103 451 

Hány olyan pár található a mintában, akiknél az igaz, hogy amelyikük közelebb érzi magát a városához, az 

távolabb érzi magát a kontinenstől (fordított sorrendű párok)? 

Hogyan lehet kiszámolni? 

Vegyük sorra a cellákat a bal alsó sarokból. Minden cellába eső megfigyelésünk számát szorozzuk meg a tőle 

jobbra és felfelé eső cellákba eső megfigyelések számának összegével. Ismételjük meg minden lehetséges 

cellára (a következő tábla az első lépést mutatja). 
 

 
Milyen közel érzi magához a kontinenst? Összesen 

Nagyon közel Közel Nem nagyon 

közel 

Milyen közel 

érzi magához a 

várost, ahol él? 

Nagyon közel 521 

89,5% 

41 

7,0% 

20 

3,4 % 

582 

100,0 % 

Közel 123 

50,4% 

106 

43,4% 

15 

6,1% 

244 

100,0% 

Nem nagyon 

közel 
100 

63,7% 

36 

22,9% 

21 

13,4% 

157 

100,0% 

Total 744 

75,7% 

183 

18,6% 

56 

5,7% 

983 

100,0% 

Nd=100*(41+20+106+15) + 123*(41+20) + 36*(15+20) + 106*20=29 083 

Gammának nevezzük a következő asszociációs mérőszámot: 

 

Jelen esetben: 

 

Gamma tulajdonságai 

- szimmetrikus 
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- értéke -1 és +1 között változhat 

- függetlenség esetén értéke 0 

- jelentése: az összes mindkét változó szerint sorbarendezhető pár közül mekkora arányban csökken a jóslás 

hibája a véletlenhez ( (Ns+Nd)/2 ) képest. 

Egy másik lehetséges asszociációs mérőszám a Somer féle d. 

Ennek kiszámításához számoljuk ki azokat a párokat, amelyek nem rendezhetők sorba a függő változó szerint 

(Nty). (Vegyük észre, hogy ezeket a párokat a gamma kiszámításánál teljesen figyelmen kívül hagytuk.) 

Hogyan számoljuk? 

Válasszuk ki a függő változó legkisebb értékét, keressük meg ezen belül a független változó legkisebb értékéhez 

tartozó cellát. Az itt található esetek számát szorozzuk meg a függű változó azonos értékéhez tartozó, a 

független változó nagyobb értékeihez kapcsolható cellákba eső esetek számának összegével. Ismételjük meg 

addig, amíg lehetséges (a következő tábla az első lépést mutatja). 
 

 
Milyen közel érzi magához a kontinenst? Összesen 

Nagyon közel Közel Nem nagyon 

közel 

Milyen közel 

érzi magához a 

várost, ahol él? 

Nagyon közel 521 

89,5% 

41 

7,0% 

20 

3,4 % 

582 

100,0 % 

Közel 123 

50,4% 

106 

43,4% 

15 

6,1% 

244 

100,0% 

Nem nagyon 

közel 
100 

63,7% 

36 

22,9% 

21 

13,4% 

157 

100,0% 

Total 744 

75,7% 

183 

18,6% 

56 

5,7% 

983 

100,0% 

Nty=21*(15+20)+15*20+36*(106+41)+106*41+100*(123+521)+123*521=139 156 

A Somer féle d értéke a következő képlettel számítható ki: 

 

A konkrét esetben: 

 

A Somer d tulajdonságai: 

- aszimetrikus 

- értéke -1 és +1 közé esik 

- függetlenség esetén értéke 0 

Említés szintjén még egy mérőszám: a Spearman vagy rang korreláció. 



 VIII. előadás  

 95  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Képlete: 

 

ahol 

x, y az  ordinális változók, az értékekhez hozzárendelve, hogy hanyadik helyen állnak 

N az elemek száma 

Spearman (rang) korreláció tulajdonságai: 

- szimmetrikus 

- értéke -1 és +1 közé esik 

- függetlenség esetén értéke 0 

Ellenőrző kérdések 

Melyik a nagyobb azonos adatok esetén: a gamma vagy a Somer d ? 

Milyen mérőszámot használunk ordinális mérési szintű változók esetén, ha nem tudjuk, hogy melyik a függő 

változó (nem jelölhető meg) ? 

Elgondolkodtató 

Mit jelent a Somer féle d ? 

Ha eltérünk a függetlenségtől hogyan változnak a most tanult asszociációs mérőszámok? 

6. Összefoglalás 

Fogalmak 

Asszociációs mérőszám 

PRE (proportional reduction of error), hibavalószínűség aránylagos csökkenésének elve 

Aszimmetrikus / szimmetrikus asszociációs mérőszám 

Érzékenység a függetlenségre 

Azonos / fordított sorrendű párok 

Asszociációs mérőszámok és tulajdonságaik 

Nominális / nominális 

Lambda (aszimmetrikus, 0 +1, nem érzékeny a függetlenségre) 

Rogoff hányados (szimmetrikus, változó intervallumú) 

Esélyhányados (szimmetrikus,0 +  , variációsan független) 

Ordinális/ordinális 

Gamma (szimmetrikus, -1 +1) 

Somer féle d (asszimmetrikus, -1 +1) 
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Spearman (rang) korreláció (szimmetrikus, -1 +1) 

Példa önálló feldolgozáshoz 

A következőkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan függ össze az embereknek a nemzeti identitásról 

alkotott képe az országukhoz fűződő kapcsolatuk erősségével. Két ország összehasonlítására van lehetőség: 

Magyarország és Nagybritannia (az adatok az ISSP Nemzeti identitással kapcsolatos kutatásából származnak). 

Feladatok: 

1. Jelöljünk meg függő és független változót! Indokoljuk a választást! 

2. Elemezzük a megfelelő százalékolás alapján az összefüggéseket! 

3. Használjunk asszociációs mérőszámo(ka)t! Indokoljuk a választást! 

Nagybritannia: 

 

Magyarország 
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Változók: 

Milyen közel érzi magát az országhoz, ahol lakik? (How close feel to: country) 

Nagyon közel (very close) 

Közel (close) 

Nem nagyon közel (not very close) 

Mennyire fontos a britség/magyarság szempontjából az, hogy valaki az országban született? (Important: born in 

(Rs country) 

Nagyon fontos (very important) 

Elég fontos (fairly important) 

Nem nagyon fontos (not very important) 

Asszociációs mérőszámok értékei: 

Nagybritannia 

 

 

Magyarország 
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9. fejezet - Asszociációs 
mérőszámok: magas mérési szint 

Tematika 

Bevezetés 

Együttes eloszlás 

Ábrázolás 

Lineáris kapcsolat 

Nemlineáris kapcsolat 

Determinisztikus és sztochasztikus kapcsolat 

A legjobban illeszkedő egyenes megtalálása (lineáris regresszió) 

A regressziós együttható (b) tulajdonságai 

Az egyenes illeszkedésének mértéke: R2 (determinációs együttható) 

Kovariancia, (Pearson-) korreláció 

Esetek amikor a korreláció és a lineáris regresszió nem használható 

Összefoglalás 

1. Bevezetés 

Az elmúlt két fejezetben az alacsony mérési szintű változók összefüggését vizsgáltuk. Itt a magas mérési szintű 

változók esetén kíséreljük meg ugyanezt. Ehhez érdemes átismételni, hogy mit is jelent a magas mérési szint! 

Emlékeztetőül azok a kérdések, amelyeket az összefüggések vizsgálatánál feltettünk: 

1. Van-e kapcsolat? 

2. Milyen erős? 

3. Milyen irányú? 

Mint később látni fogjuk, más kérdéseket is fel kell tennünk a magas mérési szintű változók összefüggése 

esetén. 

2. Együttes eloszlás 

Ahogy az alacsony mérési szint esetén, úgy a magas mérési szintű változóknál is, az összefüggés vizsgálatát az 

együttes eloszlás vizsgálatával kezdjük. Ez alapján tudtuk megmondani, hogy két változó között van-e 

összefüggés, ha van milyen erős (ordinális változó esetén vizsgálhattuk az összefüggés irányát is). Mit jelent 

magas mérési szintű változóknál az együttes eloszlás? Legjobban úgy tudunk erről képet alkotni, ha valamilyen 

módon ábrázoljuk, leírjuk. 

3. Ábrázolás 

Emlékezzünk vissza arra, hogy az alacsony mérési szintű változók esetén az együttes eloszlást jól vizsgálhattuk 

kereszttáblák segítségével. Működik-e ez a módszer a magas mérési szintű változók esetén is? 
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Nézzük meg például az életkor és a jövedelem együttes eloszlását Magyarországon 1995-ben 

 

Úgy tűnik több okból sem célszerű a kereszttáblás ábrázolás: 

• a tábla áttekinthetetlenül nagy lesz 

• sok az esethiányos cella 

• cellánként túl alacsony az esetszám 

• összességében nem tudunk válaszolni az előbb feltett kérdésekre 

Célszerűbb valamilyen ábrát használni az adatok első áttekintéséhez, értékeléséhez. 

 

Ezt az ábrát pontdiagramnak vagy angolul scatterplot-nak nevezzük. 

Első áttekintés előtt néhány szokásos jelölés: 

y (függőleges) tengely: ha értelmezhető, akkor általában a függő változó 

x (vízszintes) tengely: ha értelmezhető, akkor általában a független változó 

Minden egyes pont (itt négyzet) egy esetet jelöl. 

Mit olvashatunk le az ábrából? 

• a változók terjedelmét (minimumát és maximumát) a két tengely mentén 

• az összefüggés tendenciáit (hiányát/meglétét, irányát, alakját(!)) 

• kiugró (a tendenciától eltérő) esetek meglétét vagy hiányát (erről később részletesen lesz szó) 

A kapcsolat jellemzéséhez meg kell állapítanunk, hogy látunk-e valamilyen összefüggést a két változó között az 

együttes eloszlás alapján. 

Ismételjük át két változó összefüggésének / függetlenségének fogalmát! 

Alacsony mérési szintű változó esetén ezt a definíciót adtuk: 
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• Azt mondjuk, hogy kapcsolat van a két változó között, ha a függő változó eloszlása más és más a független 

változó különböző kategóriáin belül nézve. 

• Két változó függetlensége esetén a függő változó eloszlása azonos a független változó különböző kategóriáin 

belül. 

(Amennyiben nem különböztetünk meg függő és független változót akkor az egyik, illetve másik változó 

kifejzés használható) 

Megjegyzés: a függetlenség mindig szimmetrikus tulajdonság, azaz az függő-független szerepek felcserélése 

esetén nem változhat meg az, hogy két konkrét változó (jelenség) összefügg-e. 

Magas mérési szint esetén a függetlenséget így definiálhatjuk: 

• A függő változó feltételes eloszlása (azaz az eloszlás, ha a független változó konkrét értéket vesz fel) azonos 

a független változóra, mint feltételre nézve. 

• Kevésbé precízen (nekünk most elég lesz ez is): a független változó bármely értékénél a függő változó 

hasonló értékeket vesz fel. 

Lássuk ismét a korábbi ábránkat az életkor és a jövedelem összefüggéséről! Független-e a két változó? 

Nézzük ugyanezt az adatot olyan módon, hogy most a 150 000 Ft feletti, illetve 0 Ft-os jövedelmeket nem 

tekintjük! 

 

Most egy kicsit tisztábban látjuk, hogy a két változó nem független egymástól. Hogyan lehetne jellemezni a két 

változó kapcsolatát? 

4. Lineáris kapcsolat 

Bevezető definíció: 

• Két magas mérési szintű változó közötti kapcsolat lineáris, ha a független változó egységnyi emelése mellett a 

függő változó várható értéke minden esetben azonos mértékben és irányban változik. 

• Két magas mérési szintű változó kapcsolata jellemezhető azzal az egyenessel (és annak tulajdonságaival), 

amelyre az adatok illeszkednek (ha ilyen egyenes létezik). 

Illesszünk egyenest a fenti ábrába! 
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Az illesztett egyenest (az illesztés módjával az óra későbbi részében foglalkozunk) két paraméterrel 

jellemezhetjük: 

•  a meredekséggel 

•  és az y tengely metszéspontjával 

Az egyenes egyenlete általános esetben (emlékeztetőül a középiskolai matematika órák nyomán): 

y=a+bx 

ahol 

a        az a pont, ahol az egyenes metszi az y tengelyt (y értéke, amikor x=0) (intercept) 

b        az egyenes meredeksége, azaz egységenkénti emelkedése (ha az x tengelyen 1-et lépünk jobbra hányat 

kell lépni az y-on) 

Mit jelenthet a meredekség? 

Az egyenes meredéksége jellemzi az összefüggés irányát és mértékét: 

• negatív meredekség: fordított irányú összefüggés (minél nagyobb a független változó értéke, annál kisebb a 

függőé) 

• pozitív meredekség: egyenes irányú összefüggés 

• zérus meredekség: függetlenség 

• a meredekség abszolút értéke jellemzi a hatás erősségét 

Nézzük meg a következő két ábrát és a hozzájuk tartozó egyenesek egyenletét! 
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A két ábrán az látjuk, hogy noha azonos adatokat használtunk, változott az összefüggés erősségét jelző b érték. 

Az egyetlen különbség a mértékegységben volt. Fontos tanulság, hogy a b értéke függ a felhasznált változók 

(mindkettő) mértékegységétől. 

Ezért, ha több különböző adatforrást (például több országban elvégzett azonos kutatást) felhasználva 

hasonlítanánk össze az összefüggés erősségét, akkor ehhez figyelembe kell vegyük a mértékegységet. 

Ugyancsak így kell eljárjunk, ha több külöböző független változó hatását akarjuk összehasonlítani egy adott 

függő változóra (például arra vagyunk kíváncsiak, hogy a jövedelemet inkább az életkor vagy az elvégzett 

iskolai évek száma befolyásolja). 
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Itt nem részletezett módon (de egy kis gondolkodás után beláthatóan) a b értéke hasonlóan függ a szórás 

mértékétől is. A valódi megoldást a változók strandardizálása jelentheti (erről a következő fejezetben lesz szó). 

4.1. Mit jelent az y-tengely metszéspont (intercept)? 

Alapvetően könnyen beláthatjuk, hogy ha a független változó értéke nulla lenne, akkor ennyi lenne a 

függőváltozó értéke. 

Vajon van-e ennek valódi (társadalomtudományi) jelentése? Ez attól függ, hogy milyen változókról van szó. Az 

életkor és jövedelem kapcsolatának vizsgálatakor az intercept nem értelmezhető, mert – elméleti ismereteink és 

mindennapi tudásunk alapján – tudjuk, hogy 0 éves életkorra semmilyen jellemző személyes jövedelem nem 

adható meg. A későbbiekben találkozunk olyan példával, ahol az intercept értéke értelmezhető. 

Ismétlésként: Mit mondhatunk el az életkor és a jövedelem kapcsolatáról az eddigi ismeretek birtokában? 

5. Nemlineáris kapcsolat 

Az életkor és a jövedelem közötti összefüggés másképpen is bemutatható: 

 

Az ábrán egy itt most nem ismertetett eljárással görbét illesztettünk az együttes eloszlásra (ez az eljárás 

egyébként bizonyítható módon mindig alkalmas egy megfelelő, jól illeszkedő görbét adni). A görbe segítséget 

nyújt az adatok értékelésében, abban, hogy van-e összefüggés a két változó között, milyen az iránya és főként 

milyen az összefüggés alakja. 

Az összefüggés így: 

• 18-50 év között a jövedelem szinte egyenletesen emelkedik 

• 50-60 év között egyenletesen csökken 

• 60 év fölött az életkor és a jövedelem között nem látszik összefüggés 

6. Determinisztikus/sztochasztikus kapcsolat 

Két változó kapcsolatára jellemző az is, hogy 

• függvényszerű vagy 

• csak valószínűsíthető. 

További magyarázat helyett nézzük meg a következő két példát! 
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(Az ábrák fiktív, véletlenszerűen generált adatokat tartalmaznak, a generálás alapja a korábban bemutatott valós 

adatok voltak) 

• determinisztikus kapcsolat esetén a kapcsolat erősségéből (meredekség) és a független változóból pontosan 

megadható a függő változó értéke, 

• sztochasztikus kapcsolat esetén csak a legvalószínűbb értéket ismerjük. 

• a determinisztikus kapcsolatot más néven függvényszerű kapcsolatnak is nevezik. 

Melyik típusú kapcsolat lehet domináns a társadalomtudományokban? 

Összefoglalva 

• Ismerjük, hogy milyen lehet két magas mérési szintű változó kapcsolata 

• de nem tudjuk  pontos számmal jellemezni a kapcsolat erősségét, irányát 
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• ilyen szám volt az illeszthető egyenes meredeksége, de homályban hagytuk mindeddig, hogy hogyan 

kaphatjuk meg az egyenest magát 

• a következőkben egyetlen számmal jellemezzük két magas mérési szintű változó kapcsolatát 

7. A legjobban illeszkedő egyenes megtalálása 
(lineáris regresszió) 

A legjobb egyenes megtalálásához valamilyen módon minimalizálnunk kell az egyenes és az adatokat 

reprezentáló pontok távolságát (azaz az egyenes illeszkedését kell maximalizálnunk). 

Ennek egyik lehetséges módja, ha a négyzetes távolságot minimalizáljuk a függő változó mentén. Ez az elv az 

úgynevezet legkisebb négyzetes eltérés módszere (angolul: least squares method). Más eljárásokat is 

követhetnénk, például az adatpontjaink távolságának abszolút értékeit összegezve kereshetnénk a minimumot, 

azonban egyéb, itt nem részletezett tulajdonságai miatt a négyzetes eltérés minimalizálása terjedt el. Azt az 

eljárást, amellyel megtaláljuk az adatainkhoz legjobban (értsd lekisebb négyzetes eltérés összeggel) illeszkedő 

egyenest, lineáris regressziónak nevezzük. 

Illusztráció: 
 

Év Munkanélküliségi ráta 

(gazd. akt. %-a) 

Bűnözési ráta 

(100 ezer főre) 

1999 7 5009 

2000 6,4 4496 

2001 5,7 4571 

2002 5,8 4135 

2003 5,9 4076 

2004 6,1 4140 

2005 7,2 4323 

2006 7,5 4227 

2007 7,4 4241 

2008 7,8 4066 

2009 10,0 3928 

Forrás: KSH és Belügyminisztérium 
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8. Magyarázat: 

Magyarázat: a piros körök jelzik az adatokat (11 megfigyelésünk van), a fekete vonal a regressziós egyenes, az 

egyenes megkereséséhez a regresszió során a pontok és az egyenes közötti y-tengely mentén mért távolságok 

négyzetösszegét minimalizáltuk. 

A lineáris regressziót a regressziós egyenlettel jellemezhetjük: 

 = a+bx 

ahol 

a, b        a regressziós együtthatók 

 regressziós becslés a függő változóra 

Az a és b együtthatók meghatározásánál a következő érték minimalizálására törekszünk: 

E = ∑(y - )2 

Bizonyítható, hogy akkor lesz minimális a fenti eltérés négyzet, ha 

 

ahol 

 a két változó kovarianciája (erről később) 

 a független változó varianciája 

Visszatérve a munkanélküliség és a bűnözés kapcsolatára a következő eredményt kaptuk: 

a = 4848 
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b = - 79,62 

Mit jelent ez? 

• A b értelmezése: a munkanélküliségi ráta 1 százalékpontos növekedése a 100 ezer főre vetített bűnözési ráta 

79,62 esettel történő csökkenésével jár 

• Az a értelmezése: ha a munkanélküliségi ráta 0 lenne a bűnözési ráta 100 ezer főre vetítve 4848 eset lenne. 

Megjegyzés: a lineáris regresszió együtthatói aszimmetrikus mérőszámok 

8.1. b tulajdonságai: 
 
aszimmetrikus asszociációs mérőszám 
előjele a kapcsolat irányát jelzi 
nagysága függ a változók mértékegységétől 
függetlenség esetén értéke nulla 

8.2. Az egyenes illeszkedésének mértéke: r2 (determinációs 
együttható) 

A regressziós együtthatók becslésén túl fontos, hogy megállapítsuk, az egyenes mennyire illeszkedik az 

adatokhoz. Ennek egyik jellemző mértéke a becslés négyzetes hibája: 

E = ∑(y - )2 

Gyakrabban használt mérőszám a determinációs együttható, amely a becslés hibacsökkentő hatásának vagy 

másként a megmagyarázott varianciának a jellemző mutatója: 

 

A determinációs együttható (r2) tulajdonságai: 

• értéke 0 és 1 közé esik (A fenti példában a determinációs együttható értéke 0,1 volt) 

• megmutatja, hogy a függő változó varianciájának mekkora részét magyarázta meg a független váltózóval 

mérhető kapcsolata (PRE elv elven alapul: mennyivel csökken a függő változó szórása, ha a független változó 

alapján becslést teszünk rá) 

9. Kovariancia, (Pearson-) korreláció 

Egy további asszociációs mérőszám, amely alkalmas a magas mérési szintű változók között kapcsolat 

jellemzésére a kovariancia (már említettük, amikor a regressziós egyenlet együtthatóit számoltuk). Képlete: 

 

A kovariancia tulajdonságai: 

• A kovariancia a két változó együtt- vagy ellentétes változását írja le. 

• Szimmetrikus mérőszám. 

• Értéktartománya a változók szórásának függvénye (nyers mutató). 

• A kovariancia „rossz” tulajdonsága az, hogy értéke függ a változók szórásától, így nehezen 

összehasonlíthatóak a mért eredmények. 

A kovarianciából továbbszámolható mérőszám a Pearson -féle korreláció 
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Kiszámítása: 

 

ahol 

Sx,Sy        a változók szórásai 

Tulajdonságok: 

• értéke -1 és +1 közé esik 

• szimmetrikus mérőszám 

10. Esetek amikor a korreláció és a lineáris regresszió 
nem használható 

Mikor nem használhatóak a fenti eljárások? 

• ha nem lineáris a kapcsolat (korábban is láttunk hasonlót) 

 

Ezen az ábrán a függő változó jól látható módon összefügg a független változóval, azonban a lineáris 

regresszió eredményei a függetlenséghez hasonlóak. Ennek az a magyarázata, hogy az összefüggés nem 

lináris (jelen esetben négyzetes). Ilyenkor a legegyszerűbb eljárás, ha a független változót két vagy több olyan 

tartományra bontjuk, amely esetén az összefüggés már jó közelítéssel lineáris. 

A fenti példa esetén meghatározhatunk két tartományt a független változón 0-50 és 50-100. Ebben az esetben 

már értékelhető eredményt kapunk a lineáris regressziós eljárással. 

• ha extrém esetek vannak a mintában 
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A fenti példában 10 megfigyelésünk függetlenséget mutat (a függő változó értéke 10 esetben azonos a 

független változó különböző értékei mellett), egy esetünk pedig „kilóg” a trendből, mind a független, mind a 

függő változón extrém értéket vesz fel. A lineáris regresszió eredménye erős összefüggést mutat, miközben az 

eseteink 90%-nál semmilyen összefüggés nincs. 

Ilyenkor a kiugró (néhány) esetet el kell hagyjuk (érdemes megvizsgálni ezeknek az eseteknek az egyéb 

tulajdonságait, – egyéb kérdésekre adott válaszait –  hogy rájöjjünk, miért nem illeszkednek a trendhez). 

Ezután már reális eredményt kapunk a regressziós eljárás alapján. Vigyázat! Nem szabad az esetek jelentős 

részét elhagyni (erre nincs konkrét szabály, de 10%-nál több esetet ne hagyjunk el), mert fennáll a veszélye 

annak, hogy az előzetes feltételezéseinket mesterségesen megerősítő elemzést készítünk. 

Jó tanács: ha magas mérési szintű változókkal dolgozunk, mindig készítsünk pontdiagramot, amely alapján 

kialakíthatunk egy elsődleges benyomást az adatokról. 

Nagyon fontos! 

A lineáris regresszió elvégzésének (itt nem részletezett okok miatt) vannak matematikai-statisztikai feltételei. 

Ezekről részletesebben a statisztika tankönyvekben lehet olvasni, annyit azonban itt is megemlítünk, hogy a 

függő változónak normális eloszlást kell követnie, és a függő változó szórása nem függhet össze a független 

változóval (azaz a függő változó szórása a független változó kisebb és nagyon értékei esetén azonos kell 

legyen). Ezeket a feltételeket mindig ellenőrizni kell! 

Mindezt lefordítva regressziós elemzés olvasására: ha egy regressziós elemzés készül, nézzük meg, hogy 

ellenőrizték-e a matematikai feltételeket, vizsgálták-e az összefüggés linearitását, kezelték-e a kiugró eseteket. 

Nézzük a regresszió feltételeit a kor és a jövedelem kapcsolatánál: 
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Az ábrán azt láthatjuk, hogy 

• A felrajzolt illesztett görbe alapján az összefüggés nem lineáris 

• A jövedelmek szórása közepes életkorig nő, majd csökken 

• Vannak a trendtől jelentősen eltérő, kiugró esetek is 

• Itt nem látszik, de a jövedelem ráadásul nem is normális eloszlású 

Úgy járhatnánk el helyesen, ha a jövedelem eloszlását normalizálnánk (erről később), az életkort több részre 

bontanánk és korcsoportonként vizsgálnánk meg az összefüggést (ezzel az eltérő szórást is kezelnénk). 

További megjegyzés a regresszióhoz: 

• Figyeljünk a mértékegységre, a regresszió eredményei függnek ettől 

• Több változó is használható független változóként (lásd többváltozós elemzések a statisztika tankönyvekben) 

11. Összefoglalás 

Ebben a fejezetben használt fogalmak: 

• Pontdiagram 

• Determinisztikus / sztochasztikus összefüggés 

• Lineáris kapcsolat 

• Nem lineáris kapcsolat 

• Lineáris regresszió 

Asszociációs mérőszámok (két magas mérési szintű változó): 

Regeressziós b 

(aszimmetrikus, függetlenség esetén 0, jelöli az irányt, szórásfüggő) 

Determinációs együttható (r2) 
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(szimmetrikus, függetlenség estén 0, nem jelöli az irányt, szórásfüggetlen) 

Kovariancia 

(szimmetrikus, függetlenség esetén 0, jelöli az irányt, szórásfüggő) 

Pearson (szorzatmomentum) korreláció 

(szimmetrikus, függetlenség esetén 0, -1 - +1, szórásfüggetlen) 
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10. fejezet - X. Előadás: Eloszlások 

1. Tematika 

Bevezetés: elméleti és tapasztalati eloszlás 

A normális eloszlás tulajdonságai 

A görbe alatti terület 

A normális eloszlás transzformációja 

A standard normális eloszlástáblázat 

Lognormális eloszlás 

Mikor találkozunk a gyakorlatban normális, lognormális eloszlású változókkal? 

További eloszlások 

2. Bevezetés 

A félév folyamán sok szó esett a változók eloszlásáról. Megtanultuk ábrázolni őket, megvizsgáltuk a 

tulajdonságaikat, centrális tendencia és szóródási mutatókat készítettünk róluk. Az eddig látott eloszlások 

tapasztalati eloszlások voltak. Amiről a mai órán lesz szó, az egy elméleti eloszlás. 

Az elméleti eloszlások nem konkrét adatokon, hanem valamilyen elméleti megfontoláson, függvényen 

alapulnak. Az ilyen elméleti eloszlások haszna az, hogy sok tapasztalati eloszlás valamelyi elméleti eloszláshoz 

közelít. 

Nézzünk néhány példát emlékeztetőül az eloszlásokra! Miben hasonlítanak és miben különböznek egymástól? 

A felhasznált adatok az ISSP 1995-ös adatfelvételéből származnak. Egy négy itemből (elemből) álló xenofóbia 

erősségének mérését célzó kérdéssort alkotnak. 
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Mind az öt ábra bizonyos szempontból hasonló volt egymáshoz: egy elméleti eloszlást közelítettek, amit 

normális eloszlásnak nevezünk. 

A normális eloszlás is jellemezhető a centrális tendencia (középérték) mutatóival, a szóródás mutatóival, 

ábrázolható. Az előnye a tapasztalati eloszlásokhoz képest az, hogy pontosan ismerjük a matematikai 

tulajdonságait, így jól tudjuk jellemezni segítségükkel azokat a változókat, melyek eloszlása közelít a 

normálishoz. Az elmúlt alkalommal láttuk az is, hogy bizonyos elemzéseket csak normális eloszlású változóval 

végezhetünk (például csak ilyen lehet a regresszió függőváltozója). Fontos, hogy normális eloszlású csak 

intervallum-arányskála mérési szintű változó lehet. 

Nézzük meg a fenti példákat, mennyire közelítenek a normális eloszláshoz! 
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Megfigyelhetjük, hogy többé-kevésbé illeszkednek a normális eloszláshoz. Két érdekességet is láthatunk a 

hisztogramokon. 

Az egyik – ez az, ami statisztikai szempontból érdekel bennünket – az, hogy az úgynevezett xenofóbia index 

eloszlása jobban hasonlít a normális eloszláshoz, mint az egyes változók eloszlása. A xenofóbia indexet úgy 
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kaptuk, hogy az előző négy változóra vonatkozó értéket minden megkérdezett esetén összeadtuk és 4-et 

levontunk az így kapott értékből. Így egy 0-16 intervallumú változót kaptunk. Általánosságban kijelenthető, 

hogy minél összetettebb egy változó (például minél több változóból hozzuk létre, azok összeadásával, 

kivonásával) annál közelebb áll az eloszlása a normális eloszláshoz. 

A másik érdekesség, – ami inkább módszertani jelentőségű – hogy a hisztogramokat megnézve a negatív 

állításokkal kevésbé értenek egyet a megkérdezettek, mint amennyire elutasítják a pozitív állításokat. Ez is 

általános megfigyelés. Ezért nem mindegy, hogy hogyan kérdeznek rá egyes jelenségekre: ha csak negatív 

állításokat tartalmazó kérdéseket tesznek fel egy kérdőívben, azt várhatóan kevésbé fogják elfogadni, míg a 

pozitív állításokat inkább elutasítják a válaszadók. Ez az eredményekre is hatással lehet. Ha kutatási 

eredményeket olvasunk, figyeljünk oda erre a problémára! 

3. A normális eloszlás tulajdonságai 

 

A normális eloszlás jellemezhető az átlaggal és a szórással. A tapasztalati eloszlásokkal szemben ez a két 

mérőszám tökéletesen leírja a normális eloszlást, azaz az átlag és a szórás ismeretében reprodukálható a teljes 

eloszlás. 

Jelölés 

Általában: 

N (átlag, szórás) 

Az ábrán szereplő eloszlás: 

N (0,1), amit standard normális eloszlásnak is nevezünk. 

Mit tudunk elmondani a normális eloszlás móduszáról és a mediánjáról? 

Feltűnő tulajdonsága a normális eloszlásnak, hogy nem ferde, illetve az átlagra szimmetrikus (érdemes 

átismételni a ferde, illetve szimmetrikus eloszlásról tanultakat). Ez azt jelenti, hogy a normális eloszlás 

átlaga, mediánja és módusza egyenlő. A normális eloszlás alakját haranghoz szokás hasonlítani. 

3.1. A görbe alatti terület 

Nézzünk egy 0 átlagú és 1 szórású normális eloszlást. Mit jelent a besatírozott terület? 
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A terület a -2 és -1 érték közé eső esetek számával/arányával egyenlő, ha teljes görbe alatti területet az összes 

esetnek/egynek tekintjük. Jelen esetben az Y tengely mértékegységét úgy választottuk meg, hogy a teljes, görbe 

alatt terület 1 legyen, így az egyes részterületek az adott értékek közé eső esetek arányát jelzik. 

Figyeljük meg a következő ábrát! Mi következik a görbe szimmetriájából? 
 

 

A normális eloszlásra jellemző, hogy az átlagtól 

azonos távolságra lévő egyforma intervallumokhoz 

tartozó esetszám/arány azonos. 

3.2. Transzformáció: standard normálisból bármilyen normális 
eloszlás, normális eloszlásból standard normális eloszlás 
(standardizálás) 

Az eddigi ábrákon a normális eloszlást 0 átlaggal és 1 szórással ábrázoltuk. Ezt a normális eloszlást standard 

normális eloszlásnak nevezzük. 

A fenti ábrán azt látjuk, hogyan lehet megkapni a standard normális eloszlásból bármely tetszőleges átlagú és 

szórású normális eloszlást. 

Példa: hozzuk létre az 1 átlagú és 2 szórású normális eloszlást 
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Lépések: 

0. Standard normális eloszlás (kék) 

1. Szorozzuk meg a kívánt szórással a változó értékeit (lila) -> az átlag változatlanul nulla, a szórás éppen a 

kívánt érték lesz 

 

2. Adjunk a normális eloszlás értékeihez annyit, amennyi a kívánt átlag (sárga) -> kívánt átlag, kívánt szórás 

 

Legtöbbször a fenti művelet fordítottjával találkozunk, tetszőleges normális eloszlást transzformálunk standard 

normális eloszlássá: ezt nevezzük standardizálásnak, az így kapott változót gyakran z értéknek hívjuk. 

Ilyenkor az iménti lépéseket éppen fordítva végezzük el: 

0. Kiindulunk egy tetszőleges normális eloszlásból (vagy egy normális eloszlású változóból). 
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1. Kivonjuk az átlagát. (így az átlag nulla lesz) 

2. Elosztjuk a szórással. (így a szórás 1 lesz) 

Figyelem! A fenti műveletek csak az adott sorrendben végezhetők! (Gondoljuk meg, miért!) 

Mikor standardizálunk a gyakorlatban? 

Gondoljunk vissza a múlt órára! Láthattuk, hogy a regressziós együttható értéke függött a mértékegységtől. Ha  

változókat standardizáljuk, a mértékegység problémája megszűnik. 

Megjegyzés: ezt a műveletet a számítógép elvégzi a regressziós elemzés során, az így kapott b értéket bétának 

nevezik és standardizált regressziós együtthatónak hívják 

Hogyan értelmezhető a standardizált változó értéke? 

Mint az előbbi példából láthattuk nem csak az elméleti eloszlást standardizálhatjuk, hanem azokat a változókat, 

amelyekről azt feltételezzük, hogy normális eloszlást követnek (vagy közelítik azt). 

Az óra elején bemutattam a xenofóbia változót. Most lássuk a standardizált változatát! 

Mit jelent, ha valakinek a xenofóbia z értéke 1,5? 

 

Az illető 1,5 szórásnyi távolságra van az átlagos xenofóbiától. 

Megjegyzés1.: az ábra láthatóan változott. Ez annak köszönhető, hogy az SPSS nevű program maga alakítja ki 

azokat az osztályközöket, melyekkel az oszlopdiagramot elkészíti. 

Megjegyzés2.: a standardizált változó értelmezéséhez (amennyiben normális eloszlású) felhasználhatjuk a 

normális eloszlás tulajdonságait. Kicsit olyan módon használhatjuk a mérésekben, mint a cm-t vagy a m-t, mint 

mértékegységet. 

4. A standard normális eloszlástáblázat 

A táblázat használata: százalékarányok 

Korábban beszéltünk már arról, hogy a normális eloszlás görbe alapján megmondhatjuk, hogy a megfigyelt 

esetek mekkora része esik egy adott intervallumba. Most lássuk, hogy a gyakorlatban hogyan számolhatjuk ezt 

ki. 

Ehhez meg kell ismerkedni a standard normális eloszlás táblázattal és annak használatával. 
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Megjegyzés: a táblázat helytakarékos és kihasználja az eloszlás szimmetriáját, így negatív értékek nem 

szerepelnek benne. A negatív értékekhez tartozó arányokat így kapjuk meg: 

F(x) = 1-F(-x) 

Miért van ez így? (gondoljunk a szimmetriára és a görbe alatti területre) 

Határozzuk meg standard normális eloszlás esetén a következő intervallumba esők hányadát: 

Intervallumok: 
 

0 1 

-1 0 

0,5 1 

-1,5 -1 

Határozzuk meg más normális eloszlások esetén az arányokat! 

N(1,2) 

0        1 

Lépések (tulajdonképpen ez is standardizálás): 

1. Az intervallum mindkét határából vonjuk ki az átlagot (itt: -1,0) 

2. Osszuk el az így kapott értékeket a szórással (itt: -0,5, 0) 

3. Keressük ki a táblázatból az intervallumot (itt: 1-0,691=0,309 és 0,5) 

4.1. Lognormális eloszlás 
 

A lognormális eloszlás viszonylag ritka, de mivel a 

jövedelem eloszlása általában ilyen, mindenképpen 

érdemes a megjegyzésre. A lognormális eloszlás 

jellemzője, hogy az értékek logaritmusának van 

normális eloszlása. 

Pl.: Önbevallás alapján 1995-ben Magyarországon a 

jövedelem. 
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Értelmezzük az ábrát! 

Mit kell tennünk, ha a jövedelemmel akarunk számolni egy olyan eljárás esetén, amelyik feltételezi a normális 

eloszlást? 

4.2. Mikor találkozunk a gyakorlatban normális eloszlású 
változókkal? 

A magas (tényleg magas), mérési szintű változók eloszlása gyakran ilyen (de ilyen kevés van). 

Az attitűdkérdésekre adott válaszok gyakran normális eloszlást követnek. 

Szinte minden index jellegű változó eloszlása ilyen. 

Általánosságban: minél inkább összetett mérőszámról van szó annál valószínűbb, hogy az eloszlása közelít a 

normálishoz (ennek köze van ahhoz, amit a matematikusok centrális határeloszlás tételének neveznek). 

5. További eloszlások 

Ebben a rövid részben – teljesség igénye nélkül megemlítünk néhány további eloszlást, amelyek leíróstatisztikai 

szempontból fontosak lehetnek. 

Alacsony mérési szintű változók eloszlása binomiális, polinomiális (más néven multinomiális) vagy 

egyenletes  eloszlással közelíthatő a leggyakrabban. 

Az alacsony mérési szintű változókon belül a kétértégű változók eloszlása mindig binomiális. A binomiális 

eloszlás két paraméterrel írható le: a kísérletek számával (n) és a kedvező kimenetel valószínűségével (p). Egy 

kutatás konkrét változójára lefordítva: a kísérletek száma a megkérdezettek számát jelenti, a kedvező eset 

valószínűsége pedig az egyik (mindegy, hogy melyik) kiválasztott válaszlehetőség arányát. 

Jelölése: B (n,p) 

Többértékű alacsony mérési szintű változó eloszlását leggyakrabban polinomiális, vagy egyenletes eloszlással 

közelíthetjük meg. A polinomiális eloszlás a binomiális eloszlás általánosítása. A paraméterei: a kísérletek 

száma (n), valamint az egyes kimenetelek valószínűsége (p1, p2 ... pi). Jelölése: M(n, p1, p2 ... pi), ha a változó i 

értéket vehet fel. 

A (diszkrét) egyenletes eloszlás a polinomiális eloszlás azon speciális esete, amikor a változó minden értéke 

egyenlő gyakoriságú azaz p1=p2=...=pi. 
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A magas mérési szintű változók esetén a normális és lognormális eloszlás mellett szót érdemel a (folytonos) 

egyenletes eloszlás, amelyre az jellemző, hogy a változó értékének bármely azonos terjedelmű intervallumába 

azonos valószínűséggel esnek az értékek, azaz azonos arányban fordulnak elő. 
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11. fejezet - XI. Előadás: Társadalmi 
jelzőszámok, indikátorok 

Bevezetés 

Társadalmi indikátor definíciói és elvárások 

Indikátorok és indikátorrendszerek típusai 

Kompozit indexek és a Human Development Index 

Szegénységi mutatók 

1. Bevezetés 

Miért van szükségünk társadalmi indikátorokra? 

Milyen területeken ismerünk ilyet? 

Hogyan definiálnánk a társadalmi indikátor fogalmát? 

Az eddigiek során olyan mutatókkal ismerkedtünk meg, amelyek alapvetően valamilyen matematikai 

tulajdonságot jellemeztek (eloszlások, középértékek, szóródási mutatók, a változók közötti kapcsolat 

mutatószámai). Ezeknek a mutatószámoknak igyekeztünk valamilyen társadalomtudományi jelentést találni. 

Ebben a fejezetben fordított lesz a helyzet. Olyan mutatókat, társadalmi indikátorokat ismerünk meg, amelyek 

valamilyen társadalomtudományi koncepciót tükröznek (a statisztikai alapokra, amelyekkel már korábban 

megismerkedtünk, csak utalni fogunk). 

2. A társadalmi indikátor definíciója és elvárások az 
indikátorokkal szemben 

Néhány klasszikus definíció: 

"A társadalmi indikátorok egy olyan szisztematikus rendszer részei, amely rendszer a megfigyeléstől a 

prognózisig, a tervezéstől a tervek megvalósulásának értékeléséig terjed." (Horn 1993) 

"A társadalmi indikátorok a társadalomról alkotott számszerűsített tények." (Hauser 1975) 

"A társadalmi indikátorok valamilyen társadalmi alrendszerre vonatkoznak ...és a kíváncsiság, a megértés és a 

cselekvés eszközéül szolgálnak." (Stone 1975) 

(Idézi: Bukodi, 2001) 

Úgy összegezhetjük, hogy a társadalmi indikátorok egyfelelől leírják a társadalom, illetve annak alrendszerei 

állapotát, másfelől segítenek a társadalmi beavatkozások céljainak kitűzésében, harmadrészt, annak 

ellenőrzésében. Míg a tervezési funkció 1989 előtt dominált, 2004 azaz az Európai Uniós csatlakozás óta az 

ellenőrzés funkció vált egyre jelentősebbé. 

Követelmények a társadalmi indikátorokkal szemben: 

• releváns társadalmi jelenségekre vonatkozzanak: a társadalmi jelenségek tág köre mérhető, pénz és terjedelmi 

korlátok miatt azonban szükséges szűkíteni ezt a kört 

• egyszerűen értelmezhetők legyenek: különösen összetett mérőszámok esetén (lásd később) az indikátorok 

értelmezhetősége csorbát szenvedhet 

• alkalmasak legyenek folyamatok, változások megragadására: egyes jelenségek mérése időben komoly 

problémákat okoz a társadalom változása, vagy a technológiai változások miatt (gondljunk például a tartós 
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fogyasztási cikkekre. Vajon mit választanánk egy index elemének, ha az elmúlt száz évre kívánnánk 

összehasonlítható módon mérni a tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottságot). Fontos, hogy az adott 

mérőszámra minél hosszabb idősorok álljanak rendelkezésre. 

• alkalmasak legyenek regionális és országok közötti összehasonlítások elvégzésére: hasonlóan problematikus a 

nemzetközi összehasonlítás, tekintve például az eltérő intézményi struktúrákat (jó példa erre az iskolai 

végzettség: az alapfokú iskola országonként eltérő időtartamú, így nehéz összevetni az iskolázottságra 

vonatkozó adatokat) 

• írják le (társadalmi  intézmények helyett) az egyéni jólét mikroszintű mértékét: történetileg az első 

indikátorrendszerek elsősorban az intézményeket mérték, az egyéni szintű vizsgálatok költségesek és felmerül 

a szubjektív torzítás problémája is 

• a társadalom működésének állapotait és eredményeit mérjék 

• törekedjenek a jelenségek objektív és szubjektív aspektusainak megragadására is: jelentős eltérés lehet azonos 

kérdésre vonatkozó „kemény” változók (például jövedelem) és „puha” változók (pl.: szubjektív szegénység – 

gazdagság) megítélése között (lásd később) 

3. Indikátorok és indikátorrendszerek típusai 

Indikátorok típusai 

• Objektív indikátorok: olyan indikátorok, amelyek a jellemzett jelenséget közvetlenül írják le. 

• Egyváltozós objektív indikátor: egyszerű indikátorok, amelyek nyers mutatók. Pl.: élveszületések száma 

• Többváltozós egyszerű indikátor (hányados): olyan mutatók, amelyek néhány mutatóból számíthatók ki. A 

leggyakoribb példa erre a standardizált mutatók. Pl.: egy főre eső nemzeti jövedelem (GNP) 

• Többváltozós komplex indikátor: olyan indikátorok, amelyek más indikátorok egész sora alapján 

számíthatók ki. Pl.: fogyasztói árindex (a fogyasztói kosárban szereplő termékek árai alapján a fogyasztás 

mennyiségével súlyozva) 

• Levezetett (proxy) indikátorok: olyan mutatók, amelyek kapcsolatban állnak az adott mérendő szektorral, de 

annak csak egy kis részletét jellemzik közvetlenül, ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja – és/vagy elméletileg 

alátámasztható – hogy egy egész szektort képesek jól jellemezni. Pl.: csecsemőhalandóságot gyakran 

használják az egészségügyi rendszer fejlettségének proxy indikátoraként. 

Indikátorrendszerek típusai 

Történeti előzmény 

• Első kísérlet a lakosság életkörülményeivel foglalkozó összefoglaló "társadalmi jelentés" elkészítésére 

(United Nations Statistical Office 1954) 

• Koncepció: az "életkörülmények" fogalommal jelzett társadalmi jelenségek komponensekre "oszthatók" 

• család, háztartás, iskolázottság, foglalkoztatás, egészségi helyzet 

• ezek külön-külön (!) tanulmányozhatók a statisztika eszközeivel 

Komponens megközelítés 

• Részterületenként társadalmi jelzőszámok jól meghatározott köre: 

• általános képet adnak a lakosság életszínvonaláról, 

• információkkal szolgálnak: 

• a népesedés, 
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• a munkaerőpiac, 

• a jövedelmek, 

• a fogyasztás 

• a közlekedés, 

• a kommunikáció alapvető változásairól 

A komponens megközelítés a társadalmi indikátorrendszerek legkorábbi típusa. Nem tartalmaz elméleti modellt, 

célja „csupán” a társadalom alrendszereinek leírása. A későbbi rendszerek a tematikus felosztást többé-kevésbé 

átveszik. 

• angol társadalmi jelzőszám-gyakorlat áll a legközelebb a komponens megközelítéshez 

• Social Trends (Office for National Statistics, 1970-től) 

• 2010 óta csak online verzió 

• Társadalmi és gazdasági adatok különféle kormányhivataloktól és egyéb szervezetektől 

• Témák: 

– Egészségügy 

- Oktatás 

- Lakosság 

- Élet-stílus és részvétel 

Példaként alább láthatók az Office for National Statistics (az Egyesült Királyság statisztikai hivatala) honlapján 

2011-ben elérhető adatok tematikus bontásban: 
 

Population 

Published 4 Dec 2009 

Households and families 

Published 4 Dec 2009 

Labour market 

Published 4 Dec 2009 

Housing 

Published 10 Feb 2011 

Transport 

Published 3 Feb 2011 

Lifestyles and social participation 

Published 27 Jan 2011 

Income and wealth 

Published 11 Nov 2010 

Expenditure 

Published 11 Nov 2010 

Education and training 

Published 2 July 2010 

Health 

Published 2 July 2010 

Environment 

Published 2 July 2010 

Crime and justice 

Published 2 July 2010 

Social protection 

Published 2 July 2010 

International comparisons 

Published 11 Nov 2010 

e-Society 

Published 11 Nov 2010 

Az erőforrás megközelítés 

• Hogyan lehet a lehető legszisztematikusabb képet adni a társadalom jól létének népességen belüli 

eloszlásáról? 

• Hogyan ragadhatók meg a statisztika eszközeivel az erőforrásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségei? 

• Alternatív elnevezés: életszínvonal megközelítés 
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Az erőforrás megközelítés alapelve azon a meggyőződésen nyugszik, hogy a korlátos erőforrásokhoz az 

emberek egyenlőtlenül férnek hozzá és ez az adott személy számára meghatározza a jóllét fokát. A rendszer azt 

kívánja mérni, hogy az erőforrások milyen mértékben oszlanak meg egyenlőtlenül. A rendszer külön kezel 

néhány, társadalmi problémák szempontjából kitüntetett csoportok, mint pl.: nők, bevándorlók, stb. 

A vizsgált változóknak két csoportja van 

• Az erőforrás változók: 

• gazdasági (lakásviszonyok, vagyon, jövedelem, megtakarítás…) 

• műveltség, tudás (iskolai végzettség, képzettség) munkakörnyezet 

• kapcsolatok, egészségi körülmény 

• Társadalmi csoportképző változók: 

• demográfiai dimenzió (nem, életkori csoportok, családtípusok szerinti vizsgálat); 

• társadalmi osztály dimenzió (foglalkozási csoportok, munkaerő-piaci szektorok, ágazatok szerinti 

megoszlás); 

• a különböző társadalmilag "veszélyeztetett" csoportok (képzetlenek, tartós munkanélküliek, fiatal 

munkanélküliek, fogyatékosok stb.) dimenziója; 

• a régiók, településtípusok dimenziója 

• Jellemző példa: Svédország 

4. Életminőség megközelítés 

Alapkérdések 

• Vajon az egyéni-társadalmi jólét szempontjából elégséges-e csupán az objektív életkörülmények felmérése? 

• Vagy szükség van ezen objektív körülmények egyéni percepciójának a vizsgálatára is? 

• melyek azok a mechanizmusok, amelyeken keresztül az életkörülmények, az életmód objektív és szubjektív 

elemei egymáshoz kapcsolódnak? 

Objektív és szubjektív helyzetértékelés 

A korábban bemutatott két megközelítés a társadalmat objektív mutatók alapján igyekszik jellemezni. A 

tapasztalat (kutatások eredményei) azonban azt mutatják, hogy az emberek saját helyzetüket másmilyennek 

tartják, mint amilyennek azt az objektív mutatók alapján feltételezzük. Emögött számos tényező állhat: nem 

mindegy, hogy milyen környezetben élnek, mivel szembesülnek a megkérdezett emeberek, az sem mindegy, 

hogy gyermekkorukban, szüleikkel kapcsolatban mit tapasztaltak. Mindezek és számos más tényező 

befolyásolja azt, hogy az objektív életkörülmények között milyen szubjektív érzet alakul ki. 

Objektív és szubjektív jóllét összefüggései 
 

Objektív jólét Szubjektív jólét 

Jó 

Jó Rossz 

Jóllét Disszonancia 

Rossz Adaptáció Depriváció 
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Heinz és munkatársai (idézi: Lengyel György) a fenti táblázatban összegzik az objektív és szubjektív jóllét 

lehetséges együttállásait. A két triviális együttálláson kívül (mindkét tengelyen jó, illetve rossz érték), két olyan 

együttállást is látunk, amelyek magyarázatra szorulnak. A szerzők Adaptációnak nevezték azt az együttállást, 

amikor az objektív nehézségek a szubjektív jóllét érzésével párosulnak. Ennek számos magyarázata lehet pl.: a 

környezet hasonló helyzete, de akár az adott személy eltérő várakozásai is (olyan igények, amelyeket az 

indikátorok nem mérnek). A Disszonanciának elnevezett eset éppen fordított: jó objektív körülmények között 

elégedetlenség. Ennek magyarázata is sokrétű lehet. Az egyik példa erre, amikor gyorsan javul a környezetben 

élők helyzete, s ilyenkor az egyén elvárásai irreálisan magassá válhatnak. 

Életminőség mérése 

Az életminőség mérése meglehetősen nehéz feladat, az életminőség mérését célul kitűző indikátorrendszerek ezt 

a problémát úgy kezelik, hogy a korábban említett objektív mutatókon túl szubjektív, a megkérdezettek 

benyomását mérő mutatókat is használnak indikátorként. 

Ilyen kérdések lehetnek például: 

• Szubjektív egészségi állapot: Milyen egészségesnek érzi magát? (1-5 skálán) 

• Szubjektív vagyoni helyzet: Adja meg vagyoni helyzetét a következő skálán: (1- nagyon szegény 10 - nagyon 

gazdag) 

5. Kompozit indexek: Human Development Index 

• Definíció: egyetlen számmal jellemezik az adott társadalom egy komplex jellemzőjét 

• Ilyen index az Emberi Fejlődés Index (Human Development Index, HDI) 

• Az ENSZ által működtetett kutatócsoport méri 

• A modell erőforrás alapú megközelítés: 

• elve az, hogy a tényleges életkörülményekkel legalább részben csak a preferenciákat vizsgálnánk, így egy 

társadalom tényleges állapota az erőforrások meglétével, illetve hiányával jellemezhető. 

5.1. A HDI kiszámítása: jövedelmi rész 

1. Egy főre eső reál GDP vásárlóerőparitáson vett relatív értéke (W(a), GDP PPP) 

(elméleti terjedelem (amax - amin): 163-108 211 Mo. 2010: 17 472 USD) 

 

ahol a az adott ország reál GDP vásárlóerőparitáson vett értéke 

5.2. A HDI kiszámítása: élettartam rész 

2. A születéskor várható élettartam relatív értéke (W(b)) 

(elméleti terjedelem (ahogy a képletben: bmin - bmax): 20-83,2 Mo. 2010:73,9) 
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ahol b az adott országban a születéskor várható élettartam 

5.3. A HDI kiszámítása: oktatási rész 

3. A harmadik komponens mérőszámát két indikátor: a felnőttek iskolai éveinek átlaga (Mo. 2010 : 11,7) (max-

min: 13,2-0) relatív aránya (A(c)) és a gyermekek várható iskolai éveinek átlaga (Mo. 2010: 15,3) (max-min: 

20,6-0) relatív aránya (G(d)) mértani átlagának relatív értékeként kapjuk (oktatási index (E(c,d)). 

 

5.4. A HDI kiszámítása: a teljes mutató 

4. A teljes index kiszámítása: 

 

5.5. A HDI értéke 2010-ben néhány országban 

 

6. Néhány jövedelemeloszlással és szegénységgel 
kapcsolatos indikátor 

Az említett erőforrás típusú indikátor rendszerek egyik legfontosabb eleme a jövedelemmel kapcsolatos 

indikátorok csoportja. 

Milyen problémákat vet föl a jövedelem mérése? 

- az egy főre eső jövedelem problémája (a háztartásnagyság és a költségek nem egyenletesen nőnek) 

- a jövedelemszint változása, infláció 

Az itt bemutatásra kerülő indikátorok objektív és relatív mérőszámok: a vizsgált csoport jövedelemeloszlását 

mutatják be. 
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6.1. Jövedelemeloszlás mérőszámai és értelmezésük 

Decilis-határ mutatók 

P10: a legalsó decilis felső töréspontja a mediánhoz tartozó jövedelem százalékában 

P90: a legfelső decilis alsó töréspontja a mediánhoz tartozó jövedelem százalékában 

P90/P10 

Miért a mediánt használjuk? 

Mit jelentenek? 

Néhány jellemző érték: 
 

 
1987 1992 1996 2001 

P10 61 60 48 50 

P90 173 183 191 184 

P90/P10 2,81 3,07 3,95 3,68 

Mit jelentenek ezek az adatok? 

Értelmezzük a változást! 

Összjövedelem mutatók 

S1: az összjövedelmen belül az első decilishez tartozók összjövedelmének aránya 

Sn: az összjövedelmen belül az n-ik decilishez tartozók összjövedelmének aránya 
 

 
1987 1992 1996 2000 

S1 4,5 3,8 3,2 3,3 

S5+S6 17,9 17,4 17,5 17,3 

S10 20,9 22,7 24,3 24,8 

S10/S1 4,6 6,0 7,5 7,7 

Mit állapíthatunk meg a mutatókból? 

Mit jelentenek ez a mutatók az előbbiekhez képest? 

Komplex mutató 

Éltető-Frigyes index: az átlag feletti és az átlag alatti jövedelmek hányadosa 

Gini index: lásd korábban. 
 

 
1987 1992 1996 2000 
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Gini-index 0,244 0,266 0,3 0,304 

Éltető-Frigyes index 2,0 2,13 2,32 2,37 

6.2. Szegénységi mutatók 

A legkülönbözöbb értékek szerepelnek a médiában a szegénység mértékére vonatkozóan. Hogyan definiálhatjuk 

a szegénységet? 

Problémák: 

• relatív és abszolút szegénység – szegénységi küszöb: a szegénység értelmezhető egyfelől egy társadalmi 

norma alapján (olyan jövedelem el nem érése, amely szükséges lenne az adott társadalomban a minimális 

életfeltételek megteremtéséhez), másrészt összehasonlítva a társadalom többi tagjának jövedelmével (az adott 

társadalomban a legalacsonyabb jövedelműek) 

• szegények homogenitásának problémája: a szegények csoportja sem egységes, nem mindegy, hogy mekkorák 

az egyenlőtlenségek ezen a csoporton belül) 

• szegénység mértéke: a szegénység mértéke (szegények aránya a társadalomban) azon múlik, hogy hogyan 

definiáltuk a szegénységet 

Megoldási lehetőségek: néhány relatív szegénységi mutató 

Relatív szegénységi küszöb definíciók: 

• medián fele 

• átlagjövedelem fele 

• kvintilis határ 

Szegénységi ráta: az adott szegénységi küszöb definíció szerint szegények aránya a vizsgált populációban. 

Adatok: 
 

 
1991/1992 1996/1997 2000/2001 

Szegénységi-ráta 
   

Medián fele 10,2 12,4 10,3 

Átlag fele 12,8 17,8 14,4 

Kvintilis határ 20 20 20 

Szegénységi rés-arány 

Szegénységi rés-arány: szegények átlagjövedelme a szegénységi küszöb százalékában. 

Adatok: 
 

Szegénységi küszöb: 1991/1992 1996/1997 2000/2001 

Medián fele 31,3 32,6 26,8 
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Átlag fele 33,2 31,1 27,3 

Kvintilis határ 30,9 30,8 26,7 

Mit jelent ez a mutató ? 

Szegénységi deficit 

Szegénységi deficit: a nem szegények összjövedelmének százalékaként az az összeg, amivel a szegénységi 

küszöbig emelhető a szegények jövedelme 

Néhány adat: 
 

Szegénységi deficit: 1991/1992 1996/1997 2000/2001 

Medián fele 1,4 1,8 1,2 

Átlag fele 2,2 3,0 2,1 

Kvintilis határ 3,8 3,5 3,3 

Értelmezzük az adatokat a definíció segítségével! 
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